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Sammanfattning

Arbetets syfte var att skapa förståelse för hur sjukhusledningen i det studerade fallet
verkat för att åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella
yrkeskulturer. Att erhålla insikt i vilka förhållanden som kan ha haft betydelse för att
sjuksköterskor och läkare utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket
kan ha inverkat på Karlskoga lasaretts möjlighet att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

En kvalitativ fallstudie genomfördes vid Karlskoga lasarett, med enskilda djupintervjuer
och fokusgrupper.

Resultatet av studien visade på de förhållanden som gav sjuksköterskor och läkare
möjlighet att utveckla ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket kan ha
påverkat Karlskoga lasarett möjlighet att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Förhållandena var:

 Ansvar och inflytande över utvecklingsarbetet.

 Deltagande i ledningsgrupper och kvalitetsråd, samt utvecklingsteam och
individuella ansvarsområden.

 Utbildningsinsatser som gav insikter och färdigheter i kvalitetsteknik kopplat
till det kliniska patientarbetet.

 Nyckelpersoner bland sjuksköterskor och läkare legitimerade
utvecklingsarbetet, samt verkade som ledningens rådgivare.

 Samverkan mellan alla yrkesgrupper.

 Engagerat ledarskap.

Nyckelord: Professionella yrkeskulturer, förändringsmotstånd, kognitiva kartor,
kvalitetspris, förbättringskoncept, engagerat ledarskap, transformativ utveckling.
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Abstract

The purpose of this master's degree thesis was to develop an understanding of how
hospital management, in the case studied, worked to achieve changes in an
organization influenced by differing professional cultures. To gain insight into the
conditions that may have contributed to nurses and physicians developing
appropriate attitudes and behaviours, which may have affected the organization's
ability to achieve the Swedish Quality Award 2012.

A qualitative single case study was conducted at Karlskoga Hospital, with focus
groups as well as individual depth interviews.

The results of the case study showed the following conditions provided nurses and
physicians the potential to develop appropriate attitudes and behaviours, which
may have influenced the hospitals ability to achieve the Swedish Quality Award:

 Responsibility and influence over the development processes.

 Participation in management teams and quality development groups as
well as individual fields of responsibility.

 Training programs that have given insights and skills in quality
management related to clinical practice.

 Nurses and physicians as key individuals gave legitimacy to
development process, and served as management advisors.

 Collaboration between all kind of employees and responsibilities.

 Committed management.

Keywords: Professional cultures, resistance to change, cognitive maps, quality
award, concepts of quality improvements, committed management,
transformative organizational development.
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1. Inledning

I inledningskapitlet beskrivs studiens bakgrund, problem och syfte samt de forskningsfrågor som är
kopplade till syftet. I inledningen presenteras även de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund

Sjukvården präglas idag av kraven på att balansera patientnytta och ökad produktivitet
(Kullén Engström, 2009). På många håll går utvecklings- och förändringsarbetet trögt.
Sjukvårdens huvudmän är inte nöjda med att effekterna dröjer (Alharbi, Ekman, Olsson,
Dudas och Carlström, 2012). I en rapport från Stockholm läns landsting (2009) framkommer
att många patienter upplever att de erhåller en allt sämre vård och tillgänglighet. Andra
studier visar att personalen känner att de är trängda mellan patienternas vårdbehov och
deltagandet i förändrings- och utvecklingsinsatser (Øvretveit, 2003; Ashford, Eccles, Bond,
Hall & Bond, 1999)

Alharbi, et.al (2012) framhåller att Sverige har en av de äldsta mest välordnade och stabila
hälsoorganisationerna i världen. Organisationerna har beskrivits som konservativa,
mekaniska och standardiserade. Offentliga organisationer formas också av inbyggda
spänningar mellan politiska, administrativa och professionella styrsystem, kulturer och
maktbaser. Thylefors (2007) menar att dessa konflikter har sin grund i de olika styrsystemens
och kulturernas inkongruenta syften och mål. Professionaliserade yrkesgrupper inom
sjukvården kan därför uppleva att även legitima förändrings-avsikter står i strid med den
egna yrkesgruppens normer, syften och maktbaser (Thylefors, 2007).

Existerande regler och arbetssätt kan utvecklas av den enskilde experten, medan nya
arbetssätt, som också innebär samverkan med andra yrkesgrupper, kan skapa ett
förändringsmotstånd (Mintzberg, 1983). Den professionella byråkratins regler och dess
hierarkiska strukturer skapar en inbyggd tröghet i förändringsprocesser (Thylefors, 2007;
Ashford et al, 1999).

För att lösa den gordiska knuten söker sjukvårdens huvudmän beprövade
utvecklingsmetoder. Många sjukhus försöker att möta kraven på utveckling och förändring
genom att bland annat ta hjälp av olika förbättringskoncept som Lean,
kvalitetsledningssystem som ISO, eller utvärderingssystem som Utmärkelsen Svensk Kvalitet
(Stockholms läns landsting, 2009). Många av dessa förbättringskoncept kommer
ursprungligen från näringslivet och omfattar ledningsprinciper benämnda New Public
Management inom sjukvården(Thylefors, 2007).

Olsson, Elg och Lindblad (2007) lyfter i en studie fram det faktum att sjukvården börjat
använda förbättringskoncept som tidigare används inom industrin. Flertalet av dessa koncept
och metoder bygger i grunden på filosofin att sätta patienternas – kundernas – behov och
förväntningar i centrum för verksamheten. Bergman och Klefsjö (2007) hävdar att forskare
och praktiker i dag är eniga om att kvalitet ytterst handlar om i vilken utsträckning kunderna
upplever att en verksamhet och dess medarbetare tillfredsställer deras behov.

1.2 Problemformulering

Att lösa den gordiska knuten, nöjda patienter, hög produktivitet och motiverade
medarbetare, kan således vara fråga om att både utveckla smarta rutiner och strukturer samt
en kulturutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt French och Bell (1999) måste en
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organisations kultur utvecklas kongruent med strukturer, processer och strategier för att
erhålla bestående och djupgående resultat.

French och Bell (1999) påvisar betydelsen av att i organisationsutvecklingsinsatser komma åt
och hantera organisationens kultur, genom medlemmarnas djupt rotade och ofta
omedvetna, antaganden och trossatser. De hänvisar i detta sammanhang till ”the Burke-
Litwin model” (Burke, 1992, s. 127), som belyser betydelsen av att i
organisationsutvecklingsinsatser låta medlemmarna delta i transformerande aktiviteter.
Enligt deras teorimodell kombineras kulturutvecklande insatser, benämnd ”transformational
change” (s. 129) med bl.a. strukturella och processorienterade insatser, benämnda
”transactional change” (Burke, 1992, s. 129).

Enligt Schein (2010) kan en organisation eller en grupps kultur definieras som resultatet av
ett kollektivt lärande, vilket ytterst präglar medlemmarnas kognitioner och beteenden.
French och Bell (1999) förtydligar Scheins kulturbegrepp genom att framhålla att det handlar
om medlemmarnas delade normer, värderingar och antaganden, som i sin tur påverkar hur
de i vardagen betraktar, tänker och agerar. Schein (2010) framhåller vidare att nya
medlemmar internaliserar och införlivar, kulturen genom en socialisationsprocess vilket
ytterst syftar till att stärka och bevara gruppen eller organisationen.

Yrkesgrupper kan på samma sätt som organisationer utveckla starka kulturer. Enligt Schein
(2010) är detta speciellt tydligt i yrkesgrupper som genomgår långa utbildningar med stark
koppling till yrkesutövandet. Dessa professionaliserade yrkesgrupper präglas av specifika
normer, värderingar och trossatser samt regelsystem, som omedvetet och medvetet
återspeglar sig i förhållningssätt, attityder och beteenden. Schein (ibid) framhåller att
grupper generellt och professionella yrkesgrupper specifikt, kan fragmentera organisationen i
subkulturer vilket bör beaktas i det övergripande kulturutvecklingsarbetet.

I en organisation eller grupp kan så väl enskilda medarbetare som yrkesgrupper, i olika
utsträckning, utöva kontroll över viktiga resurser. Professionella yrkesgrupper får inte bara
makt och inflytande genom kontroll av resurser, utan även genom den ”expertmakt”
(Thylefors, 2007, s.87) som de representerar. En förutsättning för reellt inflytande är dock
individens vilja och förmåga att kanalisera sin maktbas, i syfte att påverka verksamheten i
dess dagliga verksamhet och i utvecklingsprocesser (French & Bell, 1999; Thylefors 2007).

Professionaliserade yrkesgrupper kan ”vara misstänksamma mot traditionell styrning och
ledning om man uppfattar att detta står i strid med yrket, yrkesfriheten och den egna
värdegrunden.” (Söderström, 2005, s.18). Ennis och Harrington (1999) förstärker bilden när
de framhåller vikten av att sätta speciellt fokus på de kulturella aspekterna, för att skapa
engagemang och delaktighet bland professionella yrkesgrupper som t.ex. läkare, vid
implementeringen av Total Quality Management inom sjukvården.

Swedish Institute for Quality, SIQ:s, och deras utvärderingssystem Utmärkelsen Svensk
Kvalitet har sina rötter i Total Quality Management och Offensiv Kvalitetsutveckling.
Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Offensiv Kvalitetsutveckling tar på samma sätt ett
helhetsgrepp på kvalitetsarbetet genom ett antal grundläggande värderingar. En av dessa
värderingar avser förutsättningarna för alla medarbetarnas delaktighet. En annan värdering
avser betydelsen av det engagerade ledarskapet. Det engagerade ledarskapet handlar dels
om förmågan och viljan att ta fullt ansvar för kvalitetsarbetets alla aspekter och dels om att
genomföra ett kulturutvecklingsarbete i syfte att skapa en organisation som genomsyras av
13 värderingar som anses prägla framgångsrika organisationer(Bergman & Klefsjö, 2007).

Inom sjukvården finns i dag goda exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder där
förbättringskoncept används, det som karaktäriserar dessa är att de ofta avser enskilda delar
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av en organisation. Øvretveit och Gustafson (2002) menar att det är mer ovanligt att hitta fall
där man lyckats utveckla hela sjukvårdsorganisationer.

Karlskoga lasarett bedöms att med framgång lyckats implementera kvalitetsutveckling i hela
organisationen och som ett bevis på detta erhållit utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012.
Karlskoga lasarett är därmed det första sjukhus som erhållit utmärkelsen. I Institutet för
Kvalitetsutveckling SIQs pressmeddelande, delvis citerat nedan, framhålls bl.a. hur lasarettet i
utvecklingsarbetet arbetat systematiskt med att göra medarbetarna delaktiga, samt att
sjukhusledningen har ett uttalat engagemang i utvecklingsarbetet, där kundens behov och
förväntningar sätts i fokus.

”Organisationen präglas av ett ledarskap med starkt personligt engagemang

för kvalitet och ett systematiskt kundorienterat förbättringsarbete, i vilket
alla medarbetare är aktivt delaktiga och direkt involverade med ansvar för
olika delar av verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar. Ett
etiskt förhållningssätt tillämpas i alla delar av verksamheten”……
”Organisationen tar systematiskt fram strategier, mål och handlingsplaner
baserade på huvudmannens uppdrag liksom patienternas/närståendes och
medarbetarnas behov och intressen med god möjlighet till stort inflytande

för dessa intressenter” (Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ,

Pressmeddelande, Göteborg, 2012).

1.3 Syfte

Arbetets syfte är att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att åstadkomma
förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att erhålla insikt i vilka
förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare utvecklat ändamålsenliga
förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen fått motta Utmärkelsen
Svensk Kvalitet.

För att precisera undersökningens syfte ställs följande forskningsfrågor:

I. Vilka aktiviteter har ledningen valt för att göra läkare och sjuksköterskor delaktiga i
förändringsarbetet?

II. Hur har ledningens val av aktiviteter påverkats av läkares och sjuksköterskors
specifika yrkeskulturer?

III. Om aktiviteterna valts utifrån yrkeskulturella överväganden, vilka är dessa?

IV. I vilken utsträckning upplever studiens yrkesgrupper motivation och engagemang i
utvecklingsarbetet?

1.4 Avgränsning

Förbättringskoncept som Lean, ISO och TQM samt utmärkelsen Svensk Kvalitet kan som
konceptuella metoder inrymmas inom det som benämns New Public Management, NPM.
Författarna har ej explicit studerat eller värderat effekterna av det som benämns New Public
management, varken generellt eller i det studerade fallet.
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2 Teoretisk referensram

I kapitlet beskrivs och fördjupas teoribildningen utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet
inleds med en redogörelse för de värderingar som utgör utgångspunkten för Offensiv
kvalitetsutveckling, vilka i sin tur är utgångspunkten för kvalitetsprismodellen Utmärkelsen Svensk
Kvalitet. Redogörelsen förs med fokus på medarbetarnas delaktighet samt det engagerade
ledarskapet. Sedan följer en redovisning av de förhållanden som kan anses påverka professionaliserade
yrkesgruppers engagemang och delaktighet i organisationsutvecklande insatser, med speciellt fokus på
hälso- och sjukvården. Slutligen presenteras ett resonemang för ståndpunkten att djupgående och
bestående organisationsförändringar fodrar att strukturer, processer och strategier samt
organisationens kulturella aspekter måste utvecklas kongruent för att erhålla djupgående och uthålliga
förändringar.

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling och dess kulturbärande
värderingar

Swedish Institute for Quality, SIQ:s, utvärderingssystem Utmärkelsen Svensk Kvalitet har sina
rötter i Total Quality Management, TQM, och Offensiv Kvalitetsutveckling. Bergman och
Klefsjö (2007) framhåller att begreppet offensiv handlar om att utveckla en verksamhet som
präglas av förebyggande, förändrande och förbättrande aktiviteter samt att inte i efterhand
kontrollera och justera arbetet. De framhåller också att begreppet kvalitetsutveckling handlar
om att en verksamhet ska präglas av att ständigt arbeta med förbättring och utveckling.
Ljungberg och Larsson (2001) sätter fokus på några andra centrala aspekter av betydelse för
Offensiv kvalitetsutveckling och därmed Utmärkelsen Svensk Kvalitet, nämligen kundfokus,
medarbetarnas delaktighet och processorientering.

För att skapa en organisation som präglas av offensiv kvalitetsutveckling fodras ett ledarskap
som på alla nivåer har förmågan och viljan att ta fullt ansvar för kvalitetsarbetets aspekter,
men också arbeta med att utveckla organisationens kultur. Detta ansvarstagande benämnas
av Bergman & Klefsjö (2007) engagerat ledarskap och ingår i hörnstensmodellen (figur 2.1).
Hörnstensmodellen beskriver sex kulturbärande värderingar inom offensiv
kvalitetsutveckling: ”Sätta kunden i centrum, Skapa förutsättningar för delaktighet, Arbeta
med ständiga förbättringar, Arbeta med processer, Basera beslut på fakta, Engagerat
ledarskap” (Bergman & Klefsjö, 2007, s.39). Offensiv kvalitetsutveckling är tänkt att vara ett
komplett ledningssystem där arbetssätt samt verktyg för analys och uppföljning, stödjer
värderingarna i hörnstensmodellen.

Figur 2.1. Hörnstensmodellen som beskriver sex kulturbärande värderingar inom
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007).
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2.2 Swedish Institute for Quality, SIQ

Swedish Institute for Quality, SIQ, delar årligen ut priset Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I
grunden är utmärkelsen ett utvärderingsverktyg och en kvalitetsprismodell, för utvärdering
av både privata företag och offentliga organisationer. Syftet med utmärkelsen är dels att lyfta
fram förebilder som kan inspirera andra organisationer till kvalitetsutvecklingsarbete och dels
att tillhandahålla en modell för verksamhetsutveckling och utvärdering. SIQs utmärkelse har
utvecklats med Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA, och European Foundation
for Quality Management, EFQM, som förebilder. MBNQA är en nordamerikansk
kvalitetsprismodell och EFQM delar ut den europeiska motsvarigheten, The European Quality
Award. SIQ bildades 1990 och har sedan 1992 delat ut utmärkelsen (Sörqvist, 2004; Bergman
& Klefsjö, 2007).

SIQ anger att kvalitetsprismodellen bygger på tre hörnpelare:
1. Ett systematiskt sätt att ställa frågor som ska ge insikt om verksamheten. Frågorna som

ska ställas enligt SIQs modell är:

”Hur gör vi för att…? I vilken omfattning gör vi det? Vilka resultat leder det till i
förhållande till målvärden? Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör?” (SIQ,
2011, s.4)

2. En organisationsstrukturell modell som sätter fokus på sju huvudkriterier (se figur 2.2)
där speciellt kundernas behov och förväntningar samt medarbetarnas engagemang
understryks.

Figur 2.2. SIQs modell för organisationsstruktur. (SIQ, 2011, s.5)

3. 13 grundläggande värderingar som anses känneteckna framgångsrika
organisationskulturer. Fem av dessa värderingar sätter speciellt fokus på medarbetarnas
behov och engagemang samt ledarnas ansvar (se tabell 2.3).

7. Kundtillfreds-
ställelse

Organisationen

2. Information &
analys

3. Verksamhets-
planering

4. Medarbetarnas
engagemang &
utveckling

5. Verksamhetens
processer

1. Ledarskap 6. Verksamhetens
resultat
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Tabell 2.3. 13 grundläggande värderingar som SIQ anser kännetecknar framgångsrika
organisationskulturer.

Kundorientering Samhällsansvar Snabbare reaktioner

Engagerat ledarskap I) Processorientering Faktabaserade beslut

Allas delaktighet II) Förebyggande åtgärder Samverkan V)

Kompetensutveckling III) Ständiga förbättringar IV)

Långsiktighet Lära av andra

”I) Engagerat ledarskap: För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets
viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i
individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i
dialog med dem definiera och följa upp målen.
II) Allas delaktighet: En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje
medarbetare har fått förtroendet att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en
måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de
resultat som ska uppnås.
III) Kompetensutveckling: Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens
framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett
organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.
IV) Ständiga förbättringar: Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av
alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete
som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande,
kreativitet och nya idéer.
V) Samverkan: Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt
att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och
erfarenheter hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer, partners, ägare och
huvudmän.” (SIQ, 2011, s.5)

De sju huvudkriterierna i den organisationsstrukturella modellen (figur 2.2) är nedbruten i 25
delkriterier som poängbedöms. Den maximala summan som kan uppnås är 1000 poäng, där
ledarskap och medarbetarnas utveckling är viktade till 150 poäng vardera och
kundtillfredsställelse är viktat till 300 poäng. Det finns olika utvärderingsnivåer där
”utmärkelsemetoden” (Sörqvist, 2004, s.278) är den mest omfattande och arbetskrävande.

Det är således ett omfattande och långsiktigt arbete som väntar de chefer, ledare och
medarbetare som strävar efter att utveckla en verksamhet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Ledarskapet framhålls som avgörande för hur framgångsrikt förändringsarbetet blir (Sörqvist,
2004). Bergman och Klefsjö (2007) lyfter fram tre aspekter i ledarskapet som avgörande i ett
framgångsrikt förändringsarbete: Att skapa en vision för verksamheten som medarbetarna
upplever sig delaktiga i. Att få hela organisationen att röra sig i visionens riktning. Att
påskynda utvecklingen genom att motivera och inspirera.

2.2.1 Alla medarbetares delaktighet och engagerat ledarskap

Enligt redogörelsen ovan har SIQs utvärderingssystem Utmärkelsen Svensk Kvalitet sina
rötter i Total Quality Management, TQM, och Offensiv Kvalitetsutveckling. SIQ och Offensiv
kvalitetsutveckling betonar medarbetarnas delaktighet. För att skapa motivation hos
medarbetarna bör chefer och ledare, enligt Hertzbergs tvåfaktorteori, koncentrera sig på
motivationsfaktorerna (Bergman & Klefsjö, 2007). Medarbetarnas motivation kan således
handla om att arbetet upplevs meningsfullt, med möjlighet att ta ansvar för att nå ett
resultat och kunskap om det resultatet är bra eller dåligt visar Eriksson-Zetterquist (2006)
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med stöd av Hackman J.R. och Oldham G.R. (1980) modell; Job Characteristics Model, Work
redesign. Hackman (1980) framhåller att ”Especilly strong effects have been found for
employees level of satisfaction with opportunities for personal growth and development on
the job” (s.449).

Yukl (2010) beskriver bland annat det transformativa ledarskapet där drivkraften är att skapa
engagemang och motivation genom delaktighet. Det transformativa ledarskapet präglas dels
av delaktighet i visionsarbetet och dels av ett ledarbeteende som präglas av integritet,
rättvisa och tydliga mål samt stöd och vägledning. Den transformativa ledarskapet
uppmuntrar till självständighet och självförverkligande, samt ledarens vilja att dela med sig
av sina kunskaper och färdigheter, vilket kan stärka förtroendet mellan ledaren och
medarbetarna.

Ramquist och Eriksson (2009) framhåller vikten av att ledningen för ett strategiskt
resonemang med alla medarbetare och ledare, där budskapet görs begripligt. Ledningen
måste också ha förmågan att svara på medarbetarnas frågor, som handlar om vad som ska
göras och varför detta ska göras. Ramqvist och Eriksson (2009) menar att medarbetarna i
sina roller och ansvarsområden görs delaktiga i hur målen ska uppnås, detta inom ramen för
de strategiska val ledningen gjort.

French och Bell (1999) hävdar att ett sätt att möta den nya tidens krav är att på olika sätt
göra medarbetare delaktiga och ansvarstagande genom empowerment. De framhåller att
empowerment handlar om att ge medarbetare mandat att fatta beslut, att genomföra idéer
och ha inflytande, att ta ansvar. Det handlar inte bara om mandatet, utan också om att ha
rätt kompetens för detta. De menar att empowerment inte bara är en fråga om att tilldela
ansvar och befogenhet, utan också om att medarbetaren ska vara helt införstådda i sitt
ansvar och sina befogenheter.

Organisationens värderingar har således betydelse för hur chefer i allmänhet och ledningen i
synnerhet utövar sitt ledarskap. French och Bell (1999) hänvisar i detta sammanhang till
bland annat McGrath J.E. (1984) som menar att delaktighet ger högre prestationer,
kreativitet i problemlösning, skapar en bättre förståelse för fattade beslut, men ger också
mindre motstånd till förändringar.

Delaktighet i största allmänhet eller empowerment tycks dock inte räcka vid införandet av
offensiv kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Professionaliserade yrkesgrupper
inom hälso- och sjukvården tycks fodra ägarskap över utvecklingsarbetet. Striem, Øvretveit &
Brommels (2003) visar i en studie att verksamhetsutveckling har större förutsättningar att bli
framgångsrik om läkare får ta ansvar och leda det kliniska förändringsarbetet. Vilket torde ha
sin förklaring i ”Professional autonomy is exceptionally strong in helth care due to the
government licensee status of health care workers like physicians and nurses.” (Striem,
Øvretveit & Brommels, 2003, s. 256).

Ennis och Harrington (1999) är inne på samma argumentation när de i sin studie tydligt
framhåller att de professionella yrkesgrupperna måste ha en central roll i implementeringen
av offensiv kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, ”that physician involment
appeared to be the most important signal factor to successfull quality programmes but also
one of the most difficult challenges.” (s. 235) De menar också att detta förhållande inte bara
gäller läkarna utan också sjuksköterskorna. Enligt deras studie upplevde sjuksköterskor som
inte deltagit i några förberedelser, utbildats i offensiv kvalitetsutveckling och ej involverats i
utvecklingsarbete, ett starkare hot i samband med implementationen av offensiv
kvalitetsutveckling (Ibid.).
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Thor, Herrlin, Wittlöv, Øvretveit och Brommels (2010) visar i sin studie hur läkares
delaktighet och engagemang inom kvalitetsutvecklingsprogram just skapat acceptans för
förändringar, samt att det i de fall de studerat inte varit något motstånd från läkargruppen.
De framhåller ett antal möjliga orsaker till detta: 1. Att läkare var processansvariga för de
kliniska processerna. 2. Att det i utvecklingsgruppen fanns läkare som kunde bidra med
”cultural awareness and personal contacts with colleagues” (Thor et.al, 2010, s.324). 3. Att
de involverade läkarna var löneanställda. 4. Att överordnade chefer vara läkare samt att
dessa var sponsorer i förändringsarbetet.

Striem, Øvretveit och Brommels (2003) framhåller att när väl ett program för offensiv
kvalitetsutveckling börjar få genomslag inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, kan de
professionaliserade yrkesgrupperna uppleva ett hot mot de etablerade rollerna och
maktbaserna. Offensiv kvalitetsutveckling kan således bidra till att välta de inarbetade
perspektiven på ända. Läkare och sjuksköterskor kan till exemplel institutionalisera
patientmöten, vilket innebär att läkarens eller sjuksköterskans perspektiv är utgångspunkten
för dialogen. Inom offensiv kvalitetsutveckling ska dock mötet utgå från patientens
upplevelser och behov. De professionella yrkesgruppernas autonomi kan således medföra att
även goda intensioner misslyckas, detta på grund av motkrafter som är djupt rotade i
organisationenas kultur. De professionellas lojalitet är i första hand riktat till den egna
yrkesgruppen, som inte bara ger erkännande utan också trygghet.

2.3 Yrkeskulturer, maktbaser och tvärfunktionell samverkan

2.3.1 Yrkeskulturer

Enligt Schein (2010) kan en organisations eller en grupps kultur definieras som resultatet av
ett kollektivt lärande, vilket ytterst präglar medlemmarnas kognitioner och beteenden.
French och Bell (1999) förtydligar Scheins sociokulturella modell genom att framhålla att det
handlar om medlemmarnas delade normer, värderingar och antaganden, som i sin tur
påverkar hur de i vardagen betraktar, tänker och agerar.

”The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic
assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external
adaption and internal integration, that has worked out well enough to be
considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct
way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” (Schein 2010, s.18)

Schein (2010) framhåller vidare att nya medlemmar internaliserar och införlivar kulturen
genom en socialisationsprocess, vilket ytterst syftar till att stärka och bevara gruppen eller
organisationen, eller som Carlström och Ekman (2012) uttrycker det; ”Culture is the glue that
makes up a common identity between different individuals” (s.176).

Schein (2010) beskriver i teorimodellen ”the three levels of culture” hur organisationer och
gruppers sociokulturer är uppbyggd i tre nivåer, med utgångspunkt i vad mån kulturens olika
aspekter är observerbara. De tre nivåerna i ett interaktivt utbyte med varandra, vilket
innebär att modellens nivå I och II påverkas av de underliggande sociokulturella normerna
och värderingarna på nivå III. Nivå III kan påverkas av förändringar i nivå I och II.

I. Beteenden, strukturer och fysiska attribut: På den första nivån, som normalt är
fullt observerbar, återfinns grupp- eller organisationsmedlemmarnas beteenden,
samt olika former av verbala och ickeverbala utryck, symboler och klädkoder, men
också organisatoriska strukturer och arbetsprocesser.

II. Uttalade principer: På denna andra nivå återfinns gruppens och organisationens
formulerade värderingar, planer, mål samt regelverk, policys och principer.
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III. Underliggande sociokulturella antaganden. På den tredje nivån återfinns det
system av normer och värderingar som på ett omedvetet plan styr
gruppmedlemmarnas tankar, känslor och perception av omgivningen och den egna
gruppens eller organisationens syfte. Denna nivå kan bli synlig genom beteenden,
attityder eller nedtecknade regler, detta på nivå I. och II. På frågan varför man som
medarbetare handlar och beter sig på ett visst sätt, kan svaren bli; - ”Det sitter i
väggarna”. - ”Så har vi alltid gjort”.

Petrie (1976) menar också att varje yrkesgrupp kan interagerar med sin omgivning utifrån
sina specifika och omedvetna ”kognitiva kartor” (s.11). Hälso- och sjukvården präglas av en
heterogen blandning av yrkeskulturer, som interagerar med omgivningen utifrån sina
speciella kognitiva kartor och sina underliggande sociokulturella antaganden. Schein (2010)
framhåller i detta sammanhang att grupper generellt och professionella yrkesgrupper
specifikt, kan fragmentera organisationen i subkulturer vilket bör beaktas i förändrings och
utvecklingsarbete. Enligt Ashford et.al (1999) måste sjukhusorganisationer förstås utifrån
subgruppernas olika yrkeskulturer.

Schein (2010) använder begreppet multikulturella organisationer och trycker på behovet av
”kulturell intelligens” (s. 388) för att samverkan ska kunna göra organisationen mer effektiv.
Schein menar att grundproblematiken är att varje subgrupp kan skapa en föreställning om sin
egen överlägsenhet gentemot andra grupper och att den agerar utifrån uppfattningen att
deras kultur är den rätta.

Subgrupperingar är en naturlig företeelse på alla nivåer i en organisation, på såväl gruppnivå
som organisationsnivå. Professionella yrkesgrupper som bildar subgrupperingar kan under
rätt förhållanden bidra till organisationens gemensamma syfte och mål. Wheelan (2010) är
tydlig med att framhålla att framgångsrika grupper inte upplever subgrupper som ett hot,
dels för att de på ett effektivt sätt bidrar och är lojala till gemensamma syften och mål, dels
för att de är lojala med de gemensamma värderingarna och strategierna.

2.3.2 Maktbaser och inflytande

Motivation och engagemang är bland annat kopplat till hur maktförhållanden hanteras av
ledare och medarbetare inom en organisation. Med hjälp av maktbegreppet kan inflytande
och status samt resursfördelning mellan olika grupper analyseras och förstås. Thylefors
(2007) lyfter fram betydelsen av den strukturella makten, det vill säga kontrollen och
inflytandet över kunskap, finansiella och politiska resurser. Kontrollen över resurser kan ge
gruppstrukturer och enskilda individer möjlighet att förändra förhållanden i en önskad
riktning. Thylefors, (2007) definierar makt som ”sannolikheten att en aktör i en social relation
är i position att få igenom sin vilja trots motstånd” (s. 80). Ashford et.al (1999) framhåller å
sin sida att det sociala maktspelet mellan individer och grupper är central för att förstå de
beteenden som äger rum i organisationen. Vilka individer som är inblandade och vilken roll
individerna tar i förhållande till varandra.

Makt och politiskt spel är faktorer som påverkar utvecklings- och förändringsarbetet.
Mintzberg (1983) framhåller att olika intressenter har inflytande i organisationen genom sin
kontroll av resurser. Makt bygger just på kontroll över efterfrågade resurser men också på
individens vilja och förmågan att utnyttja positionen.

Där interaktion sker mellan individer förekommer också social makt. I detta sammanhang
refererar Thylefors (2007) till French and Ravens som kategoriserar social makt i fem
maktbaser eller påverkansgrunder. Ytterligare två av de maktbaser Thylefors (2007) refererar
till har tillförts av senare forskare. French och Ravens menar att social makt kan förklaras som
en individs avsiktliga kontroll över förstärkningar. Nedan presenteras dessa maktbaser:
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 Belöningsmakt innebär kontroll över resurser som andra individer kan erhålla som
belöningar och att denna maktbas också bekräftas av omgivningen.

 Bestraffningsmakt baseras på möjligheten att orsaka andra individer negativa
konsekvenser.

 Legitim makt bygger på möjlighet till inflytande över andra individer genom t ex
en tilldelad auktoritet från en överordnad struktur.

 Referensmakt, eller identifikationsmakt, bygger på omgivningens behov av att
identifiera sig med och upprätthålla goda relationer till individen. Kan även
innefatta inslag av karisma.

 Expertmakt bygger på tillgång till kunskap och erfarenhet som bedöms som
central för uppdragets syfte och individens trovärdighet.

 Informationsmakt bygger på kontroll över information som är eftertraktad.

 Konnektionsmakt bygger på att genom nätverk ha till gång till andra individer med
någon form av maktbaser.

Maktbaserna är inte bara kopplade till individer utan kan också vara en utgångspunkt för
olika gruppstrukturer i syfte att påverka andra enligt Mintzberg (1983). French och Bell
(1999) framhåller att en intressent kan driva sitt egenintresse till priset av kollektiva syften
och behov, detta tydligt i organisationer där maktbaser kombineras med politiskt spel.
French och Bell (1999) hänvisar i detta sammanhang till Jeffrey Pfeffers teorimodell som
beskriver grogrunden för politiskt spel. Konflikter gror i organisationer som präglas av
”subgrupperingar, resursbrist, beroende och inkompatibla mål” (s. 287). Är dessutom makten
decentraliserad ökar risken för politiskt spel, för att säkra befintliga positioner eller skapa
egna fördelar, detta genom att t ex passivet eller aktivt motarbeta förändringar.

Som expert eller chef krävs således både vilja och förmåga att hantera makt. Förmågan
förutsätter en mogen maktorientering och den formas dels av uppskattningen från andra
människor, dels av upplevelsen att ha en kompetens och förmåga att bemästra tillvaron
(Thylefors, 2007).

Makt enligt det Mintzberg (1983) benämner professionella byråkratier, som hälso- och
sjukvården, balanseras mellan den administrativa delen samt de professionella
yrkesgrupperna. Den administrativa makten är säkerställd endast så länge som de
professionella yrkesgrupperna anser att den effektivt tjänar deras syften. De professionella är
dock beroende av att administrationen erbjuder verktyg avseende t.ex. ekonomistyrning och
konflikthantering. I förhållandet mellan vårdgivare, t.ex. sjuksköterskor och patienter uppstår
också situationer präglad av maktbaserna. Dagens informationssamhälle med snabb åtkomst
till kunskap kan därför leda till obalans mellan parterna (Thylefors, 2007).

Pieterse, Caniels och Homan (2012) anger makt som faktor i samband med
förändringsmotstånd. Obalans i maktförhållanden kan t.ex. uppkomma till följd av att
medarbetare använder sin maktbas för övertalning, vilket kan utlösa till motstånd. Chefer
och ledning kan undvika låsningar genom att skapa ett sammanhang där identitet,
värderingar och social kontext blir gemensam för alla inblandade. Pieterse et.al (2012) kallar
detta manipulativt användande av makt. Accepteras manipulationen kan det leda till att
motståndet luckras upp, då ledningen etablerar en värdegrund som accepteras av
organisationen.
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2.3.3 Professionaliserade yrkesgrupper

Läkare och sjuksköterskor betecknas som professionella utifrån institutionaliserade
kunskaps- och yrkesmonopol verifierade genom legitimationskrav. En ytterligare aspekt på
begreppet är den samhällsvetenskapliga synen på professioner. Där anses professioner vara
yrken som bl.a. grundar sig på en längre sammanhållen utbildning varvad med praktik, där
erfarna kollegor handleder oerfarna. Professionerna kännetecknas även med särskiljande
språkliga begrepp och en stark kollegial sammanhållning, samt en stark personlig
identifikation med yrket (Söderström, 2005; Thylefors, 2007).

Offentliga organisationer formas av inbyggda spänningar mellan politiska, administrativa och
professionella styrsystem, kulturer och maktbaser. Thylefors (2007) menar att dessa
konflikter har sin grund i de olika styrsystemens och kulturernas inkongruenta syften och
mål, men också okunnighet och rena missförstånd. Professionaliserade yrkesgrupper inom
sjukvården kan därför uppleva att även legitima förändringsavsikter står i strid med den egna
yrkesgruppens normer, syften och maktbaser (Thylefors, 2007).

Hälso- och sjukvårdens organisationer betraktas som multiprofessionella då de består av
flera professionaliserade yrkesgrupper. Kunskapsintensiva verksamheter skapas i en miljö
präglad av arbetet med sjuka eller utsatta människor, med inte sällan komplexa och
livsavgörande beslut. Detta har bidragit till verksamheter som är beroende av yrkesgrupper
med expertkunskaper (Söderström, 2005; Thylefors, 2007). Enligt Striem et.al. (2003) är just
expertkunskapen basen för dessa organisationer. Kunskapen produceras, tillämpas och
förmedlas samt bevaras av de professionella yrkesgrupperna själva (Thylefors, 2007).

Organisationsstrukturen som är dominant inom hälso- och sjukvården är den professionella
byråkratin. Den kännetecknas av yrkesgruppernas operativa arbete och som också utgör
verksamhetens kärna. Kunskap och kompetens samordnas av ledningen via standardiserade
arbetsprocesser. Då expertkunskapen utgör verksamhetens kärna så blir de professionella
yrkesgrupperna autonoma och tongivande. Ledningen och verksamhetens administrativa
funktioner förväntas ge stöd till de professionella yrkesgrupperna och inte vara styrande i det
dagliga arbetet (Mintzberg, 1983; Thylefors, 2007).

Många av hälso- och sjukvårdens professionella yrkesgrupper använder förutom sin formella
kompetens, även sin person som redskap i mötet med patienter och anhöriga. Således kan
detaljerade regler, metoder och strukturer ge en nödvändig rationell distans mellan
privatpersonen och den professionella yrkesrollen. Arbetsrutiner och principer kopplade till
ekonomistyrning och resursoptimering upplevs hindrande i den professionella
yrkesutövningen (Thylefors 2007).

2.3.4 Tvärfunktionell samverkan

Yukl (2010) framhåller att ”cross functional teams are being used increasingly in
organizations to improve coordination of interdependent activities among specialized
subunits” (s. 357). Vidare framhåller han att dessa grupper består av medlemmar med olika
roller, skiftande kunskaper och ett gemensamt mål.

Tvärfunktionell samverkan har visats sig vara framgångsrikt i förändrings- och
utvecklingsarbete. Samverkan i tvärfunktionellt sammansatta grupper skapar goda
möjligheter att lösa komplexa uppgifter, dels genom att medlemmarna kan stimulera
varandra till delaktighet och dels ger möjlighet att se problemet ur olika
kompetensperspektiv. Den sociala interaktionen kan också bidra till att ge medlemmarna
bekräftelse och erkännande (French & Bell, 1999; Sörqvist, 2004).
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Schein (2010) menar dialogen är ett verktyg för att öka förståelsen för kulturella skillnader.
Detta bekräftas av Pieterse et.al (2012) som i en studie visar att samarbetet mellan
professionella yrkesgrupper begränsas både av svårigheten att förstå varandras olika
förhållningssätt, men också oförmågan att göra det egna förhållningssättet begripligt för den
andra yrkesgruppen. De visar i studien att formella möten och diskussioner endast gav ett
sken av gemensam förståelse. Vid kontroller efter dessa möten framkom att förståelsen för
varandras förhållningssätt och situation förblev begränsad. Möten mellan olika professionella
yrkesgrupperna påverkas ytterst av det språk som grupperna tillägnat sig genom
socialisationsprocessen (ibid).

I Pieterse et.al (2012) kopplar yrkesgruppens lojalitet till gemensamma normer och
värderingar. Studien framhåller det faktum att detta kan skapa grunden för ett
förhållningssätt som karaktäriseras av att inte andra förstår.

För att förstå de professionella yrkesgruppernas beteenden i tvärfunktionell samverkan är
det viktigt att sätta socialiseringen till yrkeskulturerna i ett perspektiv. Thylefors (2007) lyfter
fram den yrkesmässiga identiteten som ett förhållande att ta hänsyn till. Identiteten är
förankrad och bekräftad främst inom de egna leden, men mer osäker i relationen till andra
yrkesgrupper samt chefer/ledning.

Läkare och sjuksköterskor är de två största legitimerade yrkesgrupperna inom hälso- och
sjukvården (SKL, 2012). För dessa två professionella yrkesgrupper var länge utbildningarna
väsentligt skilda till upplägg och innehåll. Läkarkåren har traditionellt skolats i en
utbildningsmiljö präglad av naturvetenskaplig forskning. Sjuksköterskornas utbildningsväg
har traditionellt präglats av praktisk tillämpning i kollegial samverkan ute i verksamheten,
vilket skapat en större känsla av grupptillhörighet (teamkänsla) (Hall, 2005). Sedan 1993 är
också sjuksköterskeutbildningen mer präglad av naturvetenskaplig forskning då avslutad
utbildning innebär en kandidatexamen i omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2013).

2.4 Transformativ organisationsutveckling

French och Bell (1999) framhåller att en organisations strukturer, dess processer och
strategier samt dess kulturella aspekter är alla sammanlänkade som ”beroende delar i ett
system” (French & Bell, 1999, s. 82). De förtydligar att var och en av delarna bör utvecklas
kongruent för att verksamheten ska kunna verka fullt ut enligt förändringens uppställda
syften och mål. I ett utvecklingsarbete är det många gånger fråga om att harmonisera
organisationens strukturer, processer och strategier samt dess kultur.

För att en organisation ska nå djupgående och uthålliga förändringar bör enligt Burke (1992)
utvecklingsaktiviteter fokusera på att transformera medarbetarnas beteenden. detta sker
bäst genom att utveckla ledarskapet, organisationens syfte och strategier samt dess kultur.
French och Bell (1999) tar fasta på Burkes teorimodell när de framhåller att ett
förändringsarbete som bara fokuserar på rutiner, processer och strukturer endast skapar
ytliga, transaktionsbetingade förändringar som inte utvecklar verksamheten på djupet.

Burke (1992) visar att arbetsgruppens sociokulturella normer har störst inflytande över den
enskilde medarbetarens värderingar och därmed ytterst dennes beteende. Normer definieras
i detta sammanhang som gruppens socialt accepterade föreställningar om ändamålsenliga
och icke ändamålsenliga beteenden. Kulturutvecklande transformativa insatser kan således
fokusera på att ersätta dysfunktionella normer med nya ändamålsenliga normer, via insatser
fokuserade på en organisationens olika gruppstrukturer (French & Bell, 1999).
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Söderström (2002) påtalar i detta sammanhang behovet av att ledningen identifierar
synergier och balans mellan de professionella yrkesgruppernas och ledningens/chefernas syn
på syften, mål och arbetsprocesser. Med utgångspunkt från redogörelsen ovan avseende
yrkeskulturer, källor till makt samt betydelsen av tvärfunktionell samverkan bör således
ledning och chefer, enligt Söderström (2005) ”frigöra, stödja och samordna de professionella
krafterna i handlingar som leder mot myndigheternas uppdrag och övergripande strategier.”
Han fortsätter; ”samspelet mellan chefer och ledare, de olika yrkesgrupperna och omvärlden,
där sättet att arbeta och utveckla verksamheterna fortlöpande prövas, förnyas och
utvärderas genom dialoger mellan alla berörda”(Söderström, 2005, s.23).

För att lyckas i implementeringen av offensiv kvlitetsutveckling bör utvecklingsarbetet
fokusera på förhållningssätt, kommunikation samt medarbetarnas delaktighet och
åtaganden. Ennis och Harrington (1999) menar att framgångsrik implementation av offensiv
kvalitetsutveckling kräver en förståelse för betydelsen av kulturförändringar, människors
interaktion och sammarbete samt hur de känner för att vara delaktiga och bli involverade.

Examensarbetets syfte är att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

3 Metod

Metodkapitlet inleds med en redogörelse för hur examensarbetet disponeras från problemformulering
och forskningsfrågor till slutsatser, via teoribildning till metodval och design. Därefter diskuteras och
klargörs arbetets forskningsideal och forskningsstrategier samt examensarbetets undersökningsdesign.
Slutligen följer en redogörelse för reabilitet, validitet samt förförståelse.

3.1 Arbetsprocessen

Utgångspunkten för examensarbetets syfte har varit författarnas intresse för hur människor,
grupper och organisationer, präglade av professionella yrkeskulturer, påverkar
organisationsutvecklande insatser. Att försöka erhålla insikt i vad som faktiskt gör att
människor utvecklar nya ändamålsenliga beteenden och förhållningssätt, där detta krävs för
att en organisation ska arbeta mer kundorienterat och samtidig mer produktivt.

Med utgångspunkt från intresseområdet söktes och studerades vetenskapliga artiklar och
litteratur. Under inläsningen utkristalliserades successivt examensarbetets problemområde,
syfte och forskningsfrågor. Redan i inledningen av arbetsprocessen identifierades även den
organisation vid vilket studien senare genomfördes.

När väl syftet och forskningsfrågorna var fastställda startade processen med att klargöra
examensarbetets metod utifrån arbetes syfte, dess forskningsfrågor samt arbetets
omfattning och målgrupp. I metodarbetets första steg klargjordes arbetets vetenskapliga
utgångspunkter, vilket innefattade forskningsideal samt förhållningssätt till empiri och teori. I
metodarbetets nästa steg identifierades arbetets vetenskapliga strategi och val av
forskningsdesignen, inom vilket undersökningsmetoderna utformades.

Datainsamlingen skedde sedan empiriskt på plats vid Karlskoga lasarett genom fokusgrupper
och enskilda djupintervjuer. En dokumentanalys genomfördes innan besöket i Karlskoga.
Därefter sammanställdes resultatet, som tolkades och analyserades med stöd av den
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presenterade teoribildningen samt arbetets syfte och forskningsfrågor. Slutligen drogs
slutsatser.

3.2 Forskningsidealen

Forskning bedrivs i huvudsak utifrån två åtskilda ideal, skilda genom synen ”på vetenskapens
mål och medel” (Wedin & Sandell, 2004, s. 12). Där den naturvetenskapliga, positivistiska
idealet präglas av en strävan att identifiera och studera det objektivt mätbara för att
identifiera lagbundenheter. Vilket sker genom att hypoteser ställs upp utifrån befintlig
teoribildning, vilka sedan prövas mot observationer av fenomen i verkligheten. Det
naturvetenskapliga inflytandet är bärande i det positivistiska idealet. Inom detta ideal är
forskarens förförståelse något subjektivt som måste undvikas till varje pris, vilken annan
person som helst ska kunna återanvända samma arbetsprocess och komma fram till exakt
samma resultat och slutsatser (Wedin & Sandell, 2004).

Det andra forskningsidealet, det humanvetenskapliga, präglas av en strävan att tolka verbal
och ickeverbal information i syfte förstå hur människor upplever förhållanden i sin omgivning
(Bryman, 2011). En central tradition inom det humanvetenskapliga idealet benämns
hermeneutik. Inom den hermeneutiska traditionen eftersträvas att förstå individens eller
grupper av individers bakomliggande motiv för handlingar och beteenden, för att därigenom
förstå de omständigheter som utövat inflytande på individen (Patton, 2002). Wedin och
Sandell (2004) förtydligar att själva grunden för denna tradition är forskarens tolkningar. Där
forskarens kognitiva förförståelse och dess bakgrund är en naturlig del av
forskningsprocessen, vilken dock måste kartläggas och presenteras. Patton (2002) menar att
det hermeneutiska förhållningssättet innebär att tolkningen måste göras utifrån
situationens/förhållandets kulturella sammanhang.

3.2.1 Förhållningssätt till teori och empiri

Vetenskapsidealet påverkar också hur forskaren förhåller sig till teori och empiri. Med en
deduktiv ansats utgår forskaren från teorin och ställer upp antaganden, hypoteser, vilka
sedan prövas empiriskt för att fastställa dess generaliserbara giltighet (Bryman, 2011).

En induktiv ansats innebär att forskaren drar slutsatser utifrån empiriska observationer, det
vill säga iakttagelser av förhållanden i verkligheten. Forskaren tolkar observationerna och
skapar en teori utifrån dessa. Wedin & Sandell (2004) menar dock att en induktiv ansats
aldrig kan leda till annat än ett sannolikhetsuttalande eller ”empiriska generaliseringar”
(Bryman, 2011, S28). Den induktiva ansatsen står fri från förutbestämda hypoteser eller
teorimodeller, vilket skapar förutsättningar för att på ett bredare plan utforska och tolka
förhållanden och orsakssamband till de mänskliga handlingarna (Patton, 2002).

Abduktiv ansats handlar om hur forskaren utifrån givna förhållanden drar slutsatser och
skapar förklarande hypoteser, som inte bygger på befintliga teorier. Abduktion skiljer sig
således från deduktion genom olika grad av sannolika hypoteser, som därför behöver
ytterligare prövning. När den induktiva ansatsen handlar om att tolka iakttagelser utifrån
etablerade teoretiska begrepp, så handlar den abduktiva ansatsen om att genom iakttagelser
skapa nya begrepp i syfte att förklara empiriska förhållanden (Wedin & Sandell, 2004).

3.3 Examensarbetets vetenskapliga utgångspunkter

Då arbetet bygger på att tolka och förstå hur representanter för de studerade
yrkesgrupperna uppfattar de omständigheter som utövar inflytande på deras beteenden och
värderingar präglas forskningsprocessen i detta arbete av ett humanvetenskapligt ideal med
ett hermeneutiskt förhållningssätt.
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En konsekvens av att arbetet bygger på den hermeneutiska traditionen är att den har fått en
induktiv hållning till teori och empiri. Vilket i praktiken innebär att tolkningarna gjorts utifrån
empiriska observationer. Den induktiva hållningen har möjliggjort en strävan att tolka
respondenternas bakomliggande synpunkter, att försöka fånga de motiv som kan ha legat
bakom handlingar och beteenden, detta för att ytterst förstå de omständigheter som utövat
inflytande på individen.

3.4 Forskningsstrategi och design

Arbetets mål, syfte och forskningsfrågor samt forskningsideal styr arbetets strategiska beslut.
Även arbetes målgrupp har inflytande över forskarens val av strategi. Forskningsdesignen
utgör de principer som styr val av undersökningsmetod, hur den insamlade informationen
ska analyseras samt hur slutligen resultat och slutsatser presenteras. l designbeslutet ingår
även att värdera olika givna ramar och förutsättningar. Det kan röra allt från arbetets
omfattning till de resurser som står till forskarens förfogande, som tid och finansiering, men
också geografiska avstånd (Patton, 2002; Bryman, 2011).

3.4.1 Kvantitativ strategi

Den samhällsvetenskapliga forskningen kan använda strategier med koppling till det
positivistiska vetenskapsidealet för att objektivt pröva teorier i den empiriska verkligheten,
detta för att identifiera lagbundenheter och generaliserbara resultat. I praktiken kan det
innebära att beteende och attityder ges operationaliserade begrepp, som genom mätningar
beskrivs i statistiska modeller (Wedin & Sandell, 2004; Bryman, 2011).

Survey ett exempel på studiedesign inom den kvantitativa strategin

Survey förekommer både inom de kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategierna, där
olika undersökningsmetoder används för att insamla data via enkäter eller strukturerade
intervjuer. Inom ramen för de kvantitativa strategierna är urvalet av respondenter centralt.
Stickprovet måste bli representativt för en hel grupp individer, benämnd population, för att
resultatet på en signifikant nivå skall kunna generaliseras för hela populationen.
Bearbetningen av kvantitativa data från en surveystudie är ofta matematisk, där resultatet
presenteras genom statistiska modeller (Wedin & Sandell, 2004; Bryman, 2011).

3.4.2 Kvalitativ strategi

Kvalitativa forskningsstrategier kan väljas när det vetenskapliga målet är att tolka och förstå
individers bakomliggande motiv för handlingar och beteenden, för att därigenom också
förstå de omständigheter som utövat inflytande på individen. Den kvalitativa
forskningsstrategin har till skillnad från den kvantitativa strategin inte någon universell och
påbjuden design. En central aspekt som återkommer i den metodlitteratur som studerats, är
vikten av att undersökningsdesign och analysmetod dels utgår från arbetets syfte och
forskningsfrågor och dels utgår från arbetets målgrupper, men även de resurser som står till
förfogande. Dessa förhållanden bör således vara utgångspunkten för hur metoder utformas
för att eftersträva de mest tillförlitliga resultaten och slutsatserna. Detta kan bidra till att
andra resultat och slutsatser, samt metoder kan uteslutas (Patton 2002; Wedin & Sandell
2004; Bryman 2011).

Patton (2002) anger tre centrala teman som forskaren bör beakta vid utformandet av en
kvalitativ forskningsprocess:
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 Designen ska bygga på verkliga och ej manipulerade förhållanden, som är rik på
information och kan avse människor, grupper, organisationer, kulturer eller
händelser.

 Data som insamlas ska bygga forskarens direkta erfarenhet och observationer,
rikligt dokumenterade. Observationen ska präglas av en neutral empatisk hållning
med öppenhet för situationens dynamik.

 Analysen ska bygga på en induktiv hållning till de data som insamlats i syfte att
identifiera samband, mönster, beroenden. Tolkningen av resultatet sker i ljuset av
sin kontext, samt vikten av att förstå hur varje enskild observation har påverkat
och påverkar helheten, en holistisk syn. Forskaren måste också eftersträva att
utforska och klarlägga den egna förförståelsens inverkan.

Fallstudier en undersökningsdesign för de kvalitativa strategierna.

Fallstudier är en vanlig undersökningsdesign inom de kvalitativa forskningsstrategierna. I en
fallstudie, som har sin utgångspunkt i den kvalitativa strategin, kan fokus flyttas från
observerbara beteenden till individens egen upplevelse av en situation, eller till de motiv och
drivkrafter som ligger bakom ett beteende. Undersökningsdesignen överensstämmer med
den Patton (2002) anger för kvalitativa strategier redovisat i 3.4.2 ovan.

Fallstudier kan avse såväl samhälls- och organisationsstrukturer som enskilda individer eller
grupper av individer. Vad som förenar dessa olika fall är att de ”av egen kraft utgör fokus för
intresset” (Bryman, 2011, s.74). Genom denna undersökningsdesign ges det också möjlighet
att av resursskäl välja ett enda arketypiskt fall för studien, detta speciellt när resultatet kan
bidra till kunskapsutveckling och det kan antas att gälla andra liknade fall. Patton (2011)
benämner detta ”critical case”. Yin (2007) menar att grunden för en kvalitativ fallstudie är att
på djupet förstå komplexa sociala förhållanden.

Patton (2002) framhåller att ytterst styrs urvalet i en kvalitativ studie av arbetets syfte och
dess forskningsfrågor och de resurser som står till forskarens förfogande, samt målgruppens
krav på arbetet. Han förtydligar: ”The validity, meaningfulness, and insights generated from
qualitative inquiry have more to do with the information richness of case selected and the
observational/analytical capabilities of the researcher than with sample size” (Patton, 2002,
s.244).

3.5 Examensarbetets strategi och design

Under 3.3 ovan redovisades att examensarbetet tagit sin utgångspunkt i den hermeneutiska
traditionen. Det är således naturligt att arbetets strategiska inriktning har varit kvalitativ.
Arbetets syfte samt den kvalitativa forskningsstrategin har gjort det lämpligt att välja
fallstudien som undersökningsdesign för att tolka och förstå förhållanden vid den studerade
organisationen.

Fallstudien bygger på empiriska studier vid Karlskoga lasarett. Data har insamlats utifrån en
kvalitativ strategi med hjälp av tre undersökningsmetoder; kvalitativ innehållsanalys av
dokument samt fokusgrupper och djupintervjuer. I arbetet har tolkningar och analyser byggt
på en induktiv hållning till de data som insamlats, detta för att bättre förstå och tolka
respondenternas uppgifter, samt för att identifiera mönster och samband. Tolknings- och
analysarbete har också tagit hänsyn till fallets och respondenternas kontext.

Syftet med att använda tre undersökningsmetoder är att genom triangulering öka förståelsen
för de förhållanden som enligt arbetets syfte skall studeras. Patton (2002) framhåller att olika
undersökningsmetoder kan ge olika data, även om frågeställningen är den samma, viket kan
förstärka redan givna data eller sätta ljus på intressanta motsägelser. Patton (2002) menar



17

också att trianguleringen ökar undersökningens validitet och överförbarhet, då risken för
felaktigheter kopplande till var och en av metoderna minskar. Detta understryks också av Yin
(2007) som framhåller vikten av att i fallstudier bl.a. använda sig av flera empiriska källor för
att erhålla olika perspektiv och därmed också mått på samma företeelse som enligt arbetets
syfte ska studeras.

3.5.1 Datainsamlingen

De tre undersökningsmetoderna som har använts i datainsamlingen för att besvara
forskningsfrågorna är:

 Kvalitativ innehållsanalys av dokument
 Fokusgrupper
 Enskilda djupintervjuer

Det hermeneutiska förhållningssättet har gjort det möjligt att arbeta med en kvalitativ
innehållsanalys i kombination med de två intervjumetoderna, i syfte att underlätta
tolkningen av ”den kontext där texterna producerades” (Bryman, 2011, s. 507).

I arbetet har även två olika intervjumetoder använts, fokusgrupper och enskilda
djupintervjuer. Syftet har varit att erhålla fylliga svar med möjlighet att utveckla och fördjupa
intervjuerna, för att på ett djupare plan fånga attityder, åsikter och upplevelser. Enligt
Bryman (2011) kan detta uppnås genom att låta intervjun flexibelt röra sig i olika riktningar
beroende på hur intervjun utvecklas. Intervjufrågorna har utformats för att ge stöd till
forskningsfrågorna. De försökte nå svar om tidigare förhållanden som kan ha påverkat
utvecklingsarbetet.

Den kvalitativa innehållsanalysen samt de enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna har
använts för att besvara forskningsfrågorna:

 Vilka aktiviteter har ledningen valt för att göra läkare och sjuksköterskor delaktiga i
förändringsarbetet?

 Hur har ledningens val av aktiviteter påverkats av läkares och sjuksköterskor specifika
yrkeskulturer?

 Om aktiviteterna valts utifrån yrkeskulturella överväganden och vilka är dessa?

De enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna har använts för att besvara den
forskningsfråga i examensarbetet som lyder:

 I vilken utsträckning upplever studiens yrkesgrupper motivation och engagemang i
utvecklingsarbetet?

Fokusgrupperna och djupintervjuerna har genomförts semistrukturerat, vilket inneburit att
undersökningen följt en plan för vilka frågor som ska behandlas och i vilket skede. De
semistrukturerade intervjuerna har också en skapat grund för jämförbarhet och samordning,
speciellt när flera forskare arbetar i samma undersökningsprocess (Bryman, 2011).

Examensarbetets omfattning samt avståndet till Karlskoga lasarett har begränsat författarnas
möjlighet att påverka urvalet av respondenter, då endast två arbetsdagar har stått till
författarnas förfogande för intervjuer.

Urvalet av respondenter till de enskilda djupintervjuerna och till fokusgrupperna togs fram av
Karlskoga lasaretts utvecklingschef. Respondenterna har endast deltagit vid en av
djupintervjuerna eller fokusgrupperna. Författarna har även varit observanta på förhållanden
i djupintervjuernas och fokusgruppernas kontext som har haft betydelse för förståelsen.
Genom att kombinera metoderna har flera olika perspektiv på samma företeelse erhållits.
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Författarna framförde till utvecklingschefen följande principer för urvalet av respondenter:
En bred organisatorisk och befattningsmässig spridning, samt i möjligaste mån en jämn
fördelning av kön och ålder, självklart med hänsyn till medarbetarnas arbets- och
schemasituation. Det slutliga urvalet presenteras i (bilaga 2), där respondenterna fått
anonyma identiteter.

Presentationen av resultatet är uppbyggd så att respondenterna ska erhålla anonymitet i
största möjliga utsträckning. Därför blandas svaren från fokusgrupperna med svaren från de
enskilda intervjuerna. Citat och sammanställning av svar från respondenterna presenteras
utifrån yrkesprofession.

3.5.2 Kvalitativ innehållsanalys av dokument

Redan i samband med examensarbetets problemformulering identifierades ett antal för
arbetet centrala begrepp. Dessa har sedan använts för att inom ramen för arbetets syfte för
att avgränsa och underlätta datainsamlingen. Begrepp kan i sig själv bidra till att ”ge
förklaringar till olika aspekter av den sociala verkligheten, de kan stå för det som skall
förklaras” (Bryman, 2011, s.154). I bilaga 1 presenteras de begrepp som har tjänat som
ledstjärnor i den kvalitativa innehållsanalysen.

Innehållsanalysen baserades på dokument som erhölls från kvalitets- och utvecklingschefen
vid Karlskoga lasarett. Författarna efterfrågade dokument som innefattade beskrivningar av
det utvecklingsarbete som legat till grund för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Erhållna
dokument som berörde detta utvecklingsarbete var: Verksamhetsbeskrivning enligt SIQs
modell för verksamhetsutveckling (Karlskoga lasarett, 2012 a) och Översikten enligt SIQs
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling (Karlskoga, 2012 b). För att verifiera vissa
delar av innehållet i dessa dokument rekvirerades även interna styrdokument,
organisationsskisser, beskrivningar av förbättringsprogram, diverse rutinbeskrivningar och en
beskrivning för det fortsatta kvalitetsarbetet. Samtliga mottagna dokument distribuerades
via mail till författarna.

3.5.3 Djupintervjuer i fokusgrupper

Fokusgrupper har gjort det möjligt att på kort tid möta ett relativt stort antal medarbetare
och beslutsfattare. Under faciliteringen i fokusgrupperna har deltagarna, utifrån de
semistrukturerade frågorna, stimuleras till att av egen kraft dela sina tankar och
erfarenheter, som sedan har fördjupas eller förklaras genom ytterligare frågeställningar och
facilitering. Genom den interaktion och dynamik som uppstått mellan respondenterna har
författarna erhållit verbal och icke verbala reaktioner och data.

Fokusgruppernas sammansättning bestod av en med sex sjuksköterskor och en med fyra
läkare. Intervjun genomfördes på plats vid Karlskoga lasarett. Grupperna var homogena
yrkesgrupper utifrån profession. Syftet med homogena grupper har varit att säkerställa att
alla deltagare har haft möjlighet att komma till tals utifrån sina respektive yrkesspecifika
perspektiv (Patton, 2002; Schein, 2010).

Total tid för var och en av de två fokusgrupperna var 90 minuter inklusive inledning och
avslutning. Arbetet i fokusgrupperna startade med en kort introduktion av fokusgruppens
syfte, arbetssätt samt tidsramar och sekretessförhållanden. Gruppen faciliterades sedan
genom att frågor och fördjupningsfrågor ställdes. I faciliteringen ingick även att instruera
deltagarna till egen reflektion, pardiskussioner eller helgruppsdiskussioner. En av författarna
faciliterade gruppen och den andre författaren dokumenterade. Arbetet i fokusgrupperna
dokumenterades via anteckningar samt genom ljudupptagningar. Efter fokusgrupperna
analyserades och tolkades ljudupptagningarna samt vissa klargörande uttalanden från
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respondenterna citerades. Författarna valde att inte transkribera intervjuerna och
fokusgrupperna, utan sammanställde tolkningarna och citaten i en översiktlig tabell, vilket
utgjorde grunden för resultatredovisningen.

Fokusgrupperna genomfördes med stöd av en intervjuguide (bilaga 4). En inbjudan
distribuerades till respondenterna två veckor innan (bilaga 3).

3.5.4 Enskilda djupintervjuer

Sex djupintervjuer genomfördes med medarbetare från de två yrkesgrupperna, tre
sjuksköterskor och två läkare, samt en representant från sjukhusledningen. Yrkesmässigt var
en av läkarna och två av sjuksköterskorna lönesättande chefer. En av cheferna var ledare för
en enhet med sjuksköterskor och den andra chefen var ledare för en verksamhet med i
huvudsakligen läkare.

Varje enskild djupintervju tog 60 minuter inklusive inledning och avslutning. Intervjun
dokumenterades via anteckningar och ljudupptagning. Efter de enskilda djupintervjuerna
analyserades och tolkades ljudupptagningarna samt vissa klargörande uttalanden från
respondenterna citerades. Slutligen sammanställdes tolkningarna och citaten i en översiktlig
tabell.

De enskilda djupintervjuerna skedde med stöd av intervjuguide (bilaga 5). Inbjudan
distribuerades två veckor innan (bilaga 3).

3.6 Analysmetod

Utgångspunkten för analysen är två av Swedish Institute for Quality och Utmärkelsen Svensk
Kvalitet 13 värderingar. De 13 värderingarna anses utgöra fundament i de kulturer som
präglar framgångsrika organisationer. De två värderingarna är också delar i Offensiv
kvalitetsutveckling. Den första värderingen som valts för analysen är; alla medarbetares
delaktighet och den andra värderingen är engagerat ledarskap (Sörqvist, 2004; Bergman &
Klefsjö, 2007; SIQ, 2011). Med utgångspunkt från värderingen alla medarbetares delaktighet
analyseras ledningens förhållningssätt till sjuksköterskors och läkares professionella
yrkeskultur och dess maktbaser samt tvärfunktionell samverkan. Vidare analyseras de
förhållanden vid Karlskoga lasarett som kan visa på engagerat ledarskap, samt vilka
förhållanden som tyder på att ledningens utvecklingsinsatser har varit transformativa.

3.7 Fallet, Karlskoga lasarett

Fallstudien bygger på empiriska studier vid Karlskoga lasarett. Författarna valde fallet mot
bakgrund av att Swedish Institute for Quality, SIQ, bedömt att lasarettet med framgång
implementerat kvalitetsutveckling i hela organisationen (SIQ, 2012).

Karlskoga lasarett är ett av tre sjukhus i Örebro län. År 2012 gjordes 357 134 st. läkarbesök
vid länets sjukhus och lasarett samt psykiatri. Karlskoga lasarett svarade för 16,5% av dessa
besök. Örebro läns landsting hade vid utgången av 2012 totalt 9 010 anställda,
universitetssjukhuset i Örebro svarade för 3 632 st av dessa (Landstingsfakta, 2013).

Karlskoga lasarett är ett akutsjukhus, vilket innebär att verksamheten är mångfasetterad med
ett stort antal olika yrkesroller och funktioner. Verksamheten ska bedrivas dygnet runt och
ha beredskap för att ta emot och behandla akut sjuka. Detta bland annat genom möjligheter
till operativ verksamhet, intensivvård, radiologi, samt jourverksamhet inom ett antal
specialiteter.
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Några data om Karlskoga lasaretts verksamhet:
 Andel patienter med trycksår ca 2 % mot ca 15 % nationellt1.

 Andelen sjukdagar relaterade till belastningsskador vid patientarbete perioden 1990-
1999; 3 966 dagar mot perioden 2000-2010; 103 dagar.

 Vid utgången av 2010 skulle 95 % av medarbetarna rekommendera en vän att arbeta
vid lasarettet.
(Karlskoga lasarett, 2012 b)

3.8 Urval av referenslitteratur

I examensarbetet har ett bekvämlighetsurval gjorts avseende referenslitteratur.
Magisterprogrammets kurslitteratur har använts som utgångspunkt för urvalet, som sedan
kompletterats med förstahandskällorna hämtade i kurslitteraturens litteraturlistor. Arbetets
teoribildning har fördjupats och breddats genom vetenskapliga artiklar och avhandlingar,
samt utredningar. De vetenskapliga artiklarna identifierades genom databassökningar, enligt
följande modell:

 De databaser som användes var: Emerald och Academic Search Elite då dessa är
kopplade till ämnet kvalitetsteknik via Mittuniversitetets bibliotek. Pubmed användes
för dess koppling mot hälsovetenskap.

 De söktermer som användes var: organizational change and health care, organizational
change and multi-professional teams, health care change and resistance,
organizational change and health care and Sweden, professionals and involvement and
Swedish health care och TQM and health care.

I samband med sökningarna studerades artiklarnas abstract utifrån arbetets centrala begrepp
som presenteras i tabell 3.2. En annan avgränsande faktor har varit arbetets omfattning och
tidsramar. Artiklar som bedömts tillföra arbetet fakta sparades, övriga artiklar sparades ej.
Målsättningen var att erhålla 10-15 vetenskapliga artiklar publicerad efter 2002, dock
återfinns även äldre artiklar bland källorna, detta i huvudsak i form av ursprungskällor.

3.9 Förförståelse

Många av de kvalitativa forskningsstrategierna är sprungna ur den hermeneutiska
traditionen, där forskningsarbetet bl.a. bygger på forskares tolkningar av data och resultat.
Tolkningen som företeelse kan sägas vara ett resultat av forskarens kognitiva väv av samlade
kunskaper, erfarenheter och socialiserade värderingar och normer. För läsaren av ett
kvalitativt arbete är det således av största vikt att ta hänsyn till forskarens förförståelse, samt
hur denna kan ha påverkat forskningsprocessens olika moment (Patton, 2002).

3.9.1 Författarnas förförståelse

Författarna har samma utgångspunkt i kurserna inom magisterprogrammet för Kvalitets- och
ledarskapsutveckling, vilket påverkat förförståelsen. Utifrån arbetets syfte och metod är
författarnas bakgrund väsentlig för förförståelsen. Författare 1 har bakgrund som
sjuksköterska, samt som linjechef inom akutsjukvården. Författare 2 har mångårig erfarenhet
från näringslivet som chef, affärsutvecklare och managementkonsult. Båda författarna har
akademisk bakgrund, dock från olika fakulteter och universitet. I mötet med de
professionella yrkesgrupperna kan den erfarenhet som författare 1 har påverkat synen på
verksamheten och respondenternas yrkesroller, underliggande normer och värderingar samt

1
Mars 2013 (senaste mätningen) så var siffran 10 %. 1 % hade uppkommit på lasarettet. Övriga hade

uppkommit innan inläggningen, d.v.s. i hemmet eller annat boende (I-M Larsson, personlig
kommunikation, 3 juni 2013).
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de attityder och beteenden som respondenterna visat. Författare 2 har liten erfarenhet av
hälso- och sjukvård vilket balanserar perspektivet genom att inte vara påverkad av
yrkeskulturella aspekter. Författare 1 kan ha haft positiv inverkan på respondenternas
delaktighet i studien.

3.10 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

3.10.1 Reliabilitet

Med reliabilitet avses i vilken omfattning undersökningens precision påverkas av irrelevanta
faktorer, tillfälligheter och slumpmässigheter, hur säkert mäter undersökningen det som är
avsikten att mäta. Precisionen kan påverkas av en rad faktorer och tillfälligheter, som i
möjligaste mån måste identifieras och hanteras i forskningsprocessen. När en kvalitativ
ansats och strategi valts är det generellt sätt svårt att garantera arbetets reliabilitet (Wedin &
Sandell, 2004).

Forskaren kan säkerställa reliabiliteten genom att göra olika test, som jämförande
observationer eller pilotundersökningar, vilket enligt Bryman (2011) i en kvalitativ
undersökning kan bestämma arbetets grad av pålitlighet.

Yin (2007) framhåller att det i kvalitativa undersökningar handlar om att vara klar över hur
och varför de valda undersökningsmetoderna använts, samt tydligt redovisa arbetets olika
moment så att det är möjligt för en annan forskare att använda samma tillvägagångssätt för
att kunna komma fram till samma resultat.

3.10.2 Validitet

Undersökningens validitet avser i vad mån undersökningen mäter det den är avsedd att
mäta. Validiteten speglar således i vad mån observationerna i en kvalitativ undersökning är
de enda rimliga, det vill säga i vilken grad studiens resultat och slutsatser verkligen speglar
den bakomliggande orsaken till det som påstås. Validiteten mäter i vilken utsträckning
”observationerna faktiskt avser just det fenomen man är intresserad av” (Wedin & Sandell,
2004, s. 35). Yin (2007) ger förslag på olika metoder som kan bidra till att förbättra validiteten
i kvalitativa fallstudier, och betonar möjligheten att använda flera empiriska källor för att
mäta samma företeelse, samt att klargöra möjliga konkurrerande belägg för ett visst
förhållande.

3.10.3 Generaliserbarhet

I undersökningar kan det vara viktigt att bli klar över i vad mån arbetets resultat och analys är
generaliserbar till en hel population, benämnt extern validitet eller generaliserbarhet (Wedin
& Sandell, 2004). En kvantitativ studie präglas således av dess krav på generaliserbarhet. En
kvalitativ studie präglas dock inte nödvändigtvis av ett generaliserbart syfte, avsikten kan
snarare vara att förstå förhållanden hos fallet i sig själv. I ett kvalitativt forskningsarbete bör
dock ett resonemang föras i vad mån resultatet kan vara överförbart på andra liknande fall
eller förhållanden Bryman (2011).
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4. Empiri och resultat

I kapitlet redovisas resultatet av dokumentanalysen, de enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna.
Empirin avslutas med en nulägesbeskrivning av fallets strukturer, processer, strategier samt
verderingar.

4.1 Resultat

Examensarbetets syfte har varit att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

För att precisera syftet ställdes inledningsvis fyra forskningsfrågor. Med utgångspunkt från
dessa forskningsfrågor har resultatet av dokumentanalysen och de genomförda
fokusgruppsintervjuerna och de enskilda djupintervjuerna redovisats.

Djupintervjuerna genomfördes i två fokusgrupper samt i fem enskilda djupintervjuer.
Fokusgrupperna var uppdelade i homogena yrkesgrupper. Den första fokusgruppen bestod
av sex sjuksköterskor och den andra gruppen bestod av fyra läkare. De enskilda
djupintervjuerna gjordes med tre sjuksköterskor, två läkare och en representant från
sjukhusledningen.

I avsnitt 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 redovisas undersökningsresultatet kopplat till arbetets tre
första forskningsfrågor. I avsnitt 4.1.4 redovisas på samma sätt undersökningsresultatet
kopplat till den fjärde och sista forskningsfrågan. I det avslutande avsnittet 4.2 presenteras
en nulägesbeskrivning av fallets strukturer, processer, strategier samt dess värderingar.

4.1.1 Vilka aktiviteter har ledningen valt för att göra läkare och sjuksköterskor
delaktiga i förändringsarbetet?

En av de utbildningar som erbjöds vid utvecklingsarbetets start 1999 var Kvalité Till er Tjänst,
KTT. 2012 hade 65 % av de anställda deltagit i utbildningen. Samtliga chefer/medarbetare har
erbjudits deltagande i etikcirklar och etikseminarier. Vid utarbetande av etisk värdegrund har
samtliga medarbetare involverats i tvärgrupper, både yrkes- och enhetsvisa. Medarbetare
har också uppmuntras till att ha ansvarsområden vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter.
85 % av de nuvarande cheferna och 50 % av medarbetarna har erhållit metodutbildning i
processanalys. Sedan 1999 har ett kvalitetsseminarium hållits varje år (Karlskoga lasarett,
2012 a).

Enligt Karlskoga lasaretts Verksamhetsbeskrivning (2012 a) skall alltid utvecklingsarbetet
diskuteras vid arbetsplatsträffarna, APT. I dokumentet framgår också att de årliga
medarbetarsamtalen är centrala för att skapa delaktighet och engagemang, samt vikten av
deltagande i utbildning, föreläsningar och förbättringsteam. Ledningen framhåller också i
detta dokument betydelsen av att verksamheten präglas av ett ”öppet klimat o tillåtande
diskussion” (s.19).

Enligt Karlskoga lasaretts Verksamhetsbeskrivning (2012 a) skall ledare på alla nivåer, i den
dagliga driften, agera som förebild för de grundläggande värderingarna och visionen.
Avdelningscheferna ansvarar för att rekrytera medarbetare till olika förbättringsgrupper,
samt att det avsätts resurser för arbetet. Samtliga enheter vid lasarettet ska bedriva
förbättringsarbeten.
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I Verksamhetsöversikten (Karlskoga lasarett, 2012 b) framhålls betydelsen av att
medarbetare har egna ansvarsområden, formella delegeringar och medverkar i
förbättringsteam samt ges möjlighet till vidareutbildning och konferenser, allt under
arbetstid. Det framgår att syftet har varit att stimulera medarbetarna till engagemang och
delaktighet. Karlskoga lasaretts Verksamhetsöversikt innehåller även föreskrifter om att
sjukhusets ledning aktivt ska delta i utvecklingsarbetet och i arbetsgrupper samt verka som
bollplank och stöd i förbättringsarbetet (2012 b).

Sjukhusledningen har uppmuntrat alla medarbetare att identifiera och ta tag i
utvecklingsområden eller engagera sig i utvecklingsteam (Karlskoga lasarett, 2012 a). Flera av
de intervjuade respondenterna bekräftar att de flesta av kollegorna vid lasarettet har
engagerats i olika utvecklingsaktiviteter. De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna samt
den responderande ledningspersonen, understryker att deltagandet i olika arbetsgrupper
och team påverkat engagemanget och förmågan i kvalitetsutvecklingsarbetet. Det har skapat
en ”förändringsbenägenhet”, säger en sköterska. En läkare menar också att de obligatoriska
och gemensamma utbildningsinsatserna förstärkt detta.

Individuell lönesättning tillämpas vid Karlskoga lasarett, med följande kriterier: ”kompetens,
engagemang, initiativförmåga, kreativitet, ansvarsområden samt samarbetsförmåga”
(Karlskoga lasarett, 2012 a, s.20). På lasarettets intranät och i personaltidningen presenteras
regelbundet exempel på olika förbättringsarbeten. Årligen delas även ett kvalitetspris ut till
förtjänta medarbetare. Varje månad inbjuds olika medarbetare till sjukhusledningen för att
presentera sitt förbättringsarbete. Karlskoga lasarett delar också årligen ut en julklapp till
medarbetarna. Ledningen uppmärksammar också långvarig tjänstgöring, 25 år (ibid).

Personalenheten ansvarar för en övergripande introduktion av nya medarbetare.
Introduktionen skall följa en fastställd rutin med checklista. På arbetsplatsen ska sedan en
handledare utses och en arbetsplatsanknuten checklista stödjer denna introduktion
(Karlskoga, 2012 a).

4.1.2 Hur har ledningens val av aktiviteter påverkats av läkares och
sjuksköterskor specifika yrkeskulturer?

Av djupintervjuerna framkommer inget specifikt som tyder på att ledningen tagit någon
yrkeskulturell hänsyn i valet av aktiviteter. Den responderande ledningspersonen framhåller
att man valt att ”skrapa av det där med att vara så unik, alla har väl sin historia.”
Respondenten betonar i detta sammanhang att alla medarbetare betyder lika mycket.
Respondenten framhåller också att ledningen valde att inrätta ett kvalitetsråd där lasarettets
samtliga yrkeskategorier var representerade. Kvalitetsrådets uppgift initialt 1998, att utforma
utvecklingsprogrammets olika aktiviteter och utbildningsinsatser. Av intervjuerna framgår
det att sjuksköterskor och läkare i ledande befattningar genomförde fördjupande
utbildningar inom kvalitetsteknik och processledning. Vid intervjuerna framhålls också att
dessa befattningshavare fortsatt leda utvecklingsarbetet, samt verkat som ansvariga för
verksamhetens processer. Enligt den responderande ledningspersonen fungerade också
några av läkarna och som bollplank för sjukhusledningen vid framtagandet av styrande
dokument och aktiviteter.

4.1.3 Om aktiviteterna valts utifrån yrkeskulturella överväganden och vilka är
dessa?

Av redovisningen under 4.1.2 ovan framgår det att sjukhusledningen inte explicit valt att ta
hänsyn till de professionella yrkesgruppernas specifika yrkeskulturer.
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4.1.4 I vilken utsträckning upplever studiens yrkesgrupper motivation och
engagemang i utvecklingsarbetet?

Respondenternas syn på betydelsen av att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Flera respondenter i undersökningen nämner att Utmärkelsen Svensk Kvalitet har skapat
stolthet i organisationen samt att utmärkelsen är en bekräftelse på att verksamheten håller
hög kvalitet. En läkare känner sig ”oerhört stolt”, en annan läkare säger ”vi är stolta på
avdelningen” och en av sjuksköterskorna menar att ”vi måste vara bäst”. För ett litet sjukhus
som Karlskoga lasarett, med närheten till ett stort universitetssjukhus är det viktigt att visa
att vården håller hög kvalitet, framkommer det i båda fokusgrupperna. En sjuksköterska ger
utryck för detta med orden ”det kan inte vara hur som helst längre”. En respondent ger också
utryck för en underliggande oro ”det är inte självklart att det är vi som ska läggas ner”.
Karlskoga lasarett har länge varit ett nedläggningshotat sjukhus och utmärkelsen tycks ha
bidragit till en känsla av trygghet, som också respondenterna ger uttryck för.

En läkare beskriver dock sin upplevelse av utmärkelsen som; ”trevligt, men för mig
personligen betyder det ingenting, men peppande”. Några av de responderande läkarna, som
inte genomfört den grundläggande utbildningen (KTT), ger dock utryck för att de inte har
upplevt något självklart samband mellan kvalitetsarbetet och arbetssituationen vid kliniken.

Respondenternas ger också utryck för att utmärkelsen har skapat ökande förväntningar från
såväl patienter som andra intressenter. Detta framhålls som att utmärkelsen är tveeggad
”det är som en piska och morot”. Patienterna har uppmärksammat utvecklingsarbetet och
framfört till personalen att ”det är skönt att veta att man tas om hand på ett kvalitetssäkrat
sjukhus”. En sköterska framhåller att det finns exempel på medarbetare som med stöd av de
ökade förväntningarna tagit upp nya förändringsbehov med chefer och ledning.

Flera av respondenterna ger utryck för att många medarbetare och chefer initialt var mycket
skeptiska till syftet. Många respondenter framhåller att man var öppet motståndare till
kvalitetsarbetet, med hänvisningen till nyttan för patienterna. En responderande läkare
framhöll att ”det ansågs vara slöseri med tid och resurser” och att det inte skulle gagna
patienterna. Respondenterna tycks dock mena att utmärkelsen blivit ett kvitto och en
bekräftelse på att det som medarbetarna initialt upplevde som en ”nymodighet”, faktiskt lett
fram till något till bra, både för både patienterna och medarbetarna. En sjuksköterska ger
uttryck för detta genom att framhålla att ”det räcker inte med att säga att man gör ett bra
jobb, du måste veta att du gör ett bra jobb”.

Respondenternas syn på konkreta effekter av kvalitetsarbetet

Majoriteten av respondenterna ger utryck för betydelsen av ledningens tydlighet,
engagemang och tillgänglighet, med ord som: ”man ser ofta ledningen”, ”man är lojal mot
tagna beslut”, ”ledningen har varit tydlig” och sagt att ”alla ska med”. Ett par av de
responderande läkarna framhåller att ledningen skapat en ”anda”. En annan av läkarna
framhåller att en effekt av kvalitetsarbetet har varit att det skapats ”en känsla av att vi
strävar åt samma håll”.

I både fokusgrupper och enskilda intervjuer är det tydligt att alla yrkesgrupper vid lasarettet
varit engagerade i utvecklingsarbetet. En av de intervjuade sjuksköterskorna ger utryck för
detta genom att framhålla att förr sa vi ”så här har vi alltid gjort” och nu frågar vi oss ”varför
gör vi så här”. Samtliga respondenter i undersökningen nämner betydelsen av att det finns
dokumenterade rutiner inom de flesta områden och dessa är relativt lättillgängliga på
lasarettets intranät. De menar att förr fanns en kultur där man frågade en kollega ”som
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visste”. Nu finns svaret normalt som en dokumenterad rutin. En läkare förtydligar att det kan
ta en stund att hitta den rutin man söker, men med lite hjälp så finner man den på intranätet.
Respondenterna framhåller att rutinerna gjort verksamheten mindre sårbar. Några av de
responderande läkarna och sjuksköterskorna framhåller att detta är bra vid introduktion av
nyanställda eller vid någon mer ovanlig medicinsk insats.

Att utbildningarna genomfördes tvärfunktionellt, med blandade yrkesgrupper, menar flera
respondenter har bidragit till dagens ”vi-känsla” och den ökade samarbetsförmågan. Flera av
de responderande läkarna och sjuksköterskorna framhåller att läkarna vid lasarettet bidrar
till ”teamkänslan”. En responderande sjuksköterska framhåller i detta sammanhang att ”det
är inte så tungrott längre” och en läkare påpekar att ”man är mer på”.

Att kvalitetsarbete kräver mätning och uppföljning framkommer spontant i majoriteten av
djupintervjuerna och i fokusgrupperna. Responderande läkare och sjuksköterskor påpekar
betydelsen av att fastställa effektmål för utvecklingsåtgärder, samt att mäta och följa upp
dessa. ”Man kan ju tycka en massa saker” framhåller en av de intervjuade sjuksköterskorna.
En respondent framhåller att Karlskoga lasarett var en välskött verksamhet även före att
kvalitetsarbetet startade, men ”det saknades systematik, mycket skedde ad-hoc”.
Fokusgruppen med läkare anser att utvecklingsarbetet är en naturlig del av arbetet idag och
att mätning är en självklar del av detta. Några av de responderande menar att mätningarna
har givit den trovärdiga feedback som krävs för att både förbättra för patienterna och för de
administrativa rutinerna. Både läkare och företrädaren för ledningen framhåller att SIQ:s
utvärderingssystem Utmärkelsen Svensk Kvalitet har varit det verktyg som krävts för att ge
vägledning och stadga åt förändringsarbetet.

En effekt som både några läkare och några sköterskor är noga med att framhålla är att
medarbetarna inte talar om patienterna som kunder. Dock framhålls att utvecklingsarbete
ska utgå från patientens förväntningar och behov, men också från de anhörigas och de
studerandes behov. Ett exempel på detta är följande uttalande från en av de intervjuade
läkarna ”patienterna är ju i centrum”. En sköterska nämner att man kommit långt med
arbetet att ha patienten i fokus, detta i jämförelse med andra. Kundbegreppet skapar dock
märkbart negativa reaktioner hos några av de respondenterna.

En tydlig effekt är också den stolthet som utmärkelsen skapat bland lasarettets medarbetare.
Flera av de responderande läkarna och sjuksköterskorna bekräftar detta under intervjuerna.
Utmärkelsen och utvecklingsarbetet har renderat i nationell och internationell
uppmärksamhet. Så väl ledningspersoner som sjuksköterskor och läkare är och har varit
efterfrågade föreläsare. Ledningsrepresentanten upplever att effekten av utmärkelsen
förmodligen är större än vad man förstår.

Några respondenter framhåller också att kvalitetsarbetet under vissa perioder varit allt för
omfattande och krockat med andra insatser. En av de responderande läkarna framhåller dock
i detta sammanhang att det ”kan bli lite väl mycket och lite väl ofta”, detta har då skapat en
”förändringströtthet”.

Respondenternas uppfattning avseende syfte med kvalitetsarbetet

Respondenternas uppfattning är att sjukhusledningens syfte med kvalitetsarbetet har varit,
att inom givna budgetramar, tillhandahålla bättre vård än liknande sjukhus i landet. En
sköterska framhåller att det handlade om att ”säkra överlevnaden för sjukhuset” Avsikten var
att skapa en tydligare struktur i det ”dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet”. En läkare
påpekade att ”TQM låg i tiden” för utvecklingsarbetets start 1998. Några av de responderade
sjuksköterskorna framhåller att syftet var ”att skapa ett väl fungerande lasarett under
dygnets alla timmar”.
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Respondenternas syn på genomförda aktiviteter

Vid utvecklingsarbetets inledningsperiod, 1998-2000, gick samtliga medarbetare utbildningen
KTT och etikcirklar/etikseminarier. Initialt genomförde sjukhusledningen och
verksamhetscheferna samt första linjens chefer utbildningen (Karlskoga, 2012 a). Flera
respondenter framhöll att kundperspektivet diskuterades, viket kom att överföras till att
även omfatta patienternas behov och förväntningar. Utgångspunkten för KTT-utbildningen,
enligt den responderande ledningspersonen, var det värdeskapande arbetet, samt de verktyg
och metoder som kan användas för att utveckla verksamheten. En sköterska berättar att
vissa medarbetare utbildades också till handledare i KTT, vilka sedan utbildade övriga
medarbetare.

Respondenterna bekräftar verksamhetsbeskrivningen med att utbildningarna skedde i
blandade grupper, med alla olika yrkesgrupper representerade, men också över klinik och
avdelningsgränser. Vissa nyckelmedarbetare och ledningspersoner fick också ytterligare
fördjupande utbildningar för att bli processledare (processägare) eller för att bli
examinatorer i SIQ:s modell. Andra studerade kvalitetsteknik på akademisknivå berättar
respondenten från ledningen. Vilket bekräftas av en läkare samt en sjuksköterska. De
intervjuade sjuksköterskorna och läkarna tycks vara samstämmiga i utbildningsaktiviteternas
betydelse för kvalitetsarbetets framgång. En av läkarna uttrycker att utbildningarna har
skapat ”ett gemensamt språk”, en annan att ”det givit en gemensam grund” vilket också
framhålls och förstärks av den responderande företrädaren för ledningen.

Majoriteten av respondenterna framhåller att det inte fanns något förhandlingsutrymme i att
delta vid utbildningarna. Dessa var obligatoriska för alla medarbetare. Genom de inledande
utbildningsprogrammen erhöll alla medarbetare och chefer samma metoder och
utgångspunkter för det fortsatta kvalitetsarbetet. Flera av sjuksköterskorna och läkarna
framhåller i intervjuerna att dessa utbildningsinsatser bidragit till att skapa en förståelse för
både metoder och förhållningssätt samt klargjorde hur kvalitetsarbetet kan användas för att
stärka patientarbetet. De framhåller också att de initiala utbildningsinsatserna bidrog till att
stärka samarbetet mellan olika yrkeskategorier och motivationen i arbetet.

Läkarna och sjuksköterskorna berättar att alla medarbetare förväntas även engagera sig i
personligt ansvarsområde vilket enligt respondenterna har bidragit till delaktighet och
engagemang. Aktiviteterna har lagt grunden hur utvecklingsarbete ska fungera och varför det
ska bedrivas, en läkare medger att ”skulle det inte leda till något, skulle jag inte avsätta tid
för det”.

De responderande sjuksköterskorna framhöll att Karlskoga lasaretts arbetsplatsträffar, APT,
varit viktiga i utvecklingsarbetet. Dessa har följt en och samma struktur och på ett
övergripande plan har dessa kontinuerligt följts upp.

En av de responderande sjuksköterskorna framhåller att ledarskapet präglas av ett
”coachande förhållningssätt” till medarbetarna. En annan respondent i en liknande roll
påtalar att ansvaret som chef är att stötta, följa upp och samordna aktiviteter, som många
gånger initieras av så väl undersköterskor, sjuksköterskor som läkare. Flera respondenter
framhåller också betydelsen av de årligen återkommande kvalitetsseminarierna med
kvalitetsprisutdelningar och klinikdagar som med olika teman kopplats till kvalitetsarbete.

En läkare sammanfattar kvalitetsarbetets aktiviteter med att det har ”skapats en anda” som
underlättar förändrings- och utvecklingsarbete. Dessa aktiviteter har varit schemalagda och
obligatoriska, vilket har visat vikten av arbetet.
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Den förändringströtthet som framhålls av en läkare, som en effekt av den ökade
förändringsbenägenhet, ”lite för mycket, lite för ofta” analyseras av en av de övriga
respondenterna, som understryker att sjukhusledningen haft en förståelse för detta och i
perioder hållit igen med aktiviteter.

Respondenterna delar också flera fall synen på att det är mycket svårt att få tiden att räcka
till både för utvecklingsarbetet och för patientarbetet. Detta trots att alla yrkesgrupper kan få
schemalagd tid för utvecklingsarbete. Några av läkarrespondenterna framhåller att någon
annan kollega får hoppa in och ta över arbetsuppgifter.

Respondenternas syn på om de har saknat någon aktivitet i samband med
utvecklingsarbetet.

Ingen av respondenterna i de två yrkesgrupperna kan peka på någon specifik aktivitet som de
saknat under utvecklingsarbetet. Två läkare framhåller dock att tiden har varit en faktor som
begränsat deltagandet i olika utvecklingsaktiviteter. En av läkarna framhåller att mer resurser
kanske hade kunnat påskynda utvecklingsarbetet.

Respondenternas syn på arbetssituationen vid lasarettet utifrån den andra yrkesgruppens
perspektiv, samt hur denna kan ha påverkat yrkesgruppens motivation i
utvecklingsarbetet.

Flera av läkarna bedömer att sjuksköterskorna har fått allt mer att göra och att arbetet är
stressigt. En av de responderande läkarna framhåller att det administrativa arbetet ökat
betydligt, vilket påverkat patientarbetet. En annan läkare menar att arbetet är ”tufft och inte
roligt”. Samma läkare lyfter å andra sidan fram att arbetet har blivit roligare, då arbetet har
blivit mer självständigt, med ökat inflytande och tydligare ansvarsområden. Denna bild
förstärks ytterligare av en läkare som menar att man som sjuksköterska idag är mer
självständig och stärkt i sin yrkesroll.

En läkare menar att Karlskoga lasarett idag har en tydlig delegationsstruktur som kan avlasta
läkargruppen i patientarbetet, vilket också ger de sjuksköterskor som önskar en
utvecklingsmöjlighet. En annan läkare förtydligar att specialistmottagningarna för
sjuksköterskor ökar, vilket också kan ha bidragit till att motivationen för utvecklingsarbetet
har ökat. En av de responderande läkarna menar att det förekommer delegationsordningar
på alla sjukhus, men att de förbättrade rutinerna vid Karlskoga lasarettet skapat en trygghet
när en sjuksköterska efter bedömning erhåller en delegation.

Läkarna menar att sjuksköterskornas engagemang i kvalitetsarbetet är uppskattat och erkänt,
samt framhåller att möjligheten att utvecklas i sin sjuksköterskeprofession ökat.
Sjuksköterskorna kan också driva utvecklingsarbete oberoende av läkarens inblandning. En
läkare framhåller att sjuksköterskornas engagemang i utvecklingsarbetet kan bland annat kan
kopplas till sjuksköterskornas mer forskningsinriktade utbildning.

Flera läkare berör samarbetsklimatet mellan sjuksköterskor och läkare. ”Det är mer jämlikt”,
säger en läkare, ”mycket mindre hierarki”, en annan. Bilden förstärks av en tredje läkare som
anser att den ökande samverkan med läkare gjort att det blivit en starkare ”teamkänsla”
kring patienten och lasarettets ”vi-anda”. En av läkarna återkommer i ämnet och menar att
sjuksköterskorna numer också vågar säga ifrån. Läkarna anser också att Karlskoga lasarett är
en förebild för andra sjukhus, detta framför allt i regionen, vad beträffar samverkan mellan
professionerna.

Flertalet av sköterskorna framhåller att läkarnas arbete blivit stressigare, med allt för mycket
administration och för lite tid för patientarbete. Vidare framkommer i intervjun att arbetet
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med patienterna har blivit allt mer komplext och tidskrävande, detta i takt med att allt fler
patienter har många parallella diagnoser och åkommor, de är ”multisjuka” säger en
sköterska.

Majoriteten av de responderande sjuksköterskorna menar att läkarna har tidsbrist. Detta
resonemang belyses genom att en av sjuksköterskorna framhåller att ”läkarna lever sina
egna liv”. En annan sjuksköterska belyser deras insats i kvalitetsutvecklingsarbetet som
”bollplank” och att de i många fall är ”adjungerade” i utvecklingsteam eller
utvecklingsprojekt. En annan sjuksköterska ser dem som experter som bidrar med medicinskt
relaterade synpunkter och beslut vid behov. Om läkarna inte tar sig tid eller har möjlighet att
delta i ett projekt, så vidhåller en sköterska att implementeringen av tänkt förändring blir
svår att genomföra. Flera respondenter anser att detta fenomen funnits även innan
utvecklingsarbetet startade. Några av sjuksköterskorna tror att detta påverkar läkarnas
motivation i kvalitetsarbetet.

En sjuksköterska menar att arbetsflöden och processer, med specialistmottagningar och
delegationsordningar, skapar mer tid för den verksamhet som är mest viktig för läkarna,
mötet med patienten. En annan sjuksköterska påtalar att tydliga rutiner, riktlinjer och
styrdokument som utvecklingsarbetet skapat bättre stöd för läkarna i många situationer.
Resonemanget följs av en beskrivning där några av sköterskorna framhåller att komplexa
handläggningar, där det förut krävdes att läkaren konsulterade en mer erfaren kollega, idag
kan handläggas enligt standardiserade bedömningar och rutiner.

Flera av sjuksköterskorna anser också att läkarna upplever att de har utvecklats i rollen som
medlem i blandade arbetsgrupper och utvecklingsteam. En sköterska refererar till ”vi-andan”
och att det finns en klar ”ömsesidig respekt för varandra” vid Karlskoga lasarett.

Respondenternas syn på hur man som ny kollega ska agera för att ”smälta in” på
lasarettet.

Både läkare och sjuksköterskor framhåller vikten av att en ny kollega hälsar på alla kollegor
oavsett yrkesroll, detta för att accepteras på arbetsplatsen. En sjuksköterska uttrycker att
”nyanställda som inte hälsar lär sig snabbt att göra det”. En läkare påtalar att ”vi har alltid
tyckt att vi är bra” på Karlskoga lasarett. En sjuksköterska nämner att en attityd där en ny
medarbetare ”tror att man är något” blir problematisk. Flera av läkarna belyser vikten av att
vara trevlig och lyhörd för att få igenom eventuella idéer. Bilden stärks av en sköterska som
menar att det går bra att framföra förslag på andra arbetssätt och metoder, bara denne gör
det på ”rätt sätt”. Några av läkarna framhåller att det inte räcker med att vara ödmjuk och
lyhörd, personen i fråga måste vara kompetent också.

För att bistå nya medarbetare att komma in i verksamheten, nämner både läkare och
sköterskor vikten av introduktionsarbetet. De flesta enheter uppges ha rutiner för detta, vilka
också följs anser gruppen. En annan vidhåller att avviker man från bestämda rutiner så sker
det ”påbackning” tills man lär sig. ”Det ska mycket till om man inte ska följa de gemensamma
dokumenten” uttrycker en av de responderande läkarna och får medhåll från de övriga. En
sjuksköterska medger att det ”kan vara tufft att vara ny”, detta kopplat till den låga
personalomsättningen, vilket har skapat homogena arbetsgrupper med intrimmade roller.

En läkare bekräftar att det kan finnas ett förhållningssätt hos en del medarbetare att
”patienten och övriga medarbetare ska bara göra som jag, läkaren säger”. Detta förstärks av
en sjuksköterska som framhåller det kan vara svårt att engagera läkarna för de har en sorts
”bestämmanderätt”. Komplexiteten i att vara ny belyses av en läkare som säger att en ny
läkare ”ska förstå att det handlar om grupparbete och att man måste växa in i
organisationen”, samtidigt som man ska ”ta plats utifrån sitt ansvar”. Inte alltid lyssna på
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sköterskorna, men att förstå betydelsen av att ta goda råd. Även andra läkare framhåller att
det gäller ”att ha en öppenhet för det tvärprofessionella”.

På sjukhuset finns det ett ”läkarbord” i matsalen, denna företeelse uppger alla respondenter
att det finns en respekt och förståelse för. Det förekommer grupperingar vid olika tillfällen i
fikarum och matsal men också en gränsöverskridande samvaro mellan yrkesgrupperna.
Samtliga respondenter ger på olika sätt uttryck för att barriärerna mellan de olika
yrkesgrupperna blivit lägre under de senaste åren.

Respondenternas syn på förhållanden som kan ha påverkat motivationen i
utvecklingsarbetet.

I samtalen så framkommer ledningens engagemang i utvecklingsarbetet, både
sjuksköterskor, läkare och chefer framhåller detta. Ledningens ”uttalade vilja, detta ska
genomföras, detta är viktig”, framhåller en läkare som motiverande. Ledningens
uppmärksamhet för det arbete som utförs ”även i vardagen” påtalas av läkarna. Att
ledningen varit tydlig och uppmärksam, anser flera sköterskor, bidragit till motivation i
utvecklingsarbetet. Stor enighet tycks råda bland alla respondenter när det gäller den insats
kvalitet- och utvecklingschefen gjort. Denna tjänst har under hela förloppet varit knuten till
en och samma individ. Hennes övertygelse och oförtrutna arbete med detta arbete
återkommer frekvent under intervjuerna.

Utvecklingsarbetet har i vissa perioder präglats av förändringströtthet och en läkare säger att
motivationen fick en skjuts efter det revisionsarbete som gjordes i samband med finalplatsen
2004.

Representanten för ledningen lyfter också fram det faktum att de gemensamma och
obligatoriska utbildningarna påverkat motivationen. Ett par av de intervjuade läkarna
förtydligar att ledningen var mycket tydlig med att utbildningarna var ”obligatoriska” och att
arbetstid skulle avsättas för ändamålet. Flera respondenter menar att utbildningarna har
skapat ett intresse och förståelse vilket varit motiverande. En annan läkare framhöll att ”en
gemensam utbildning gör att man förstår vad förändringsarbeten innebär och att man måste
prova saker”.

Gemensamt för respondenterna, som starkt bidragande till motivationen, är det faktum att
arbetssättet givit synbara resultat för verksamheten bl.a. i form av återkopplingen med
styrdokument, riktlinjer, intranät, genomförda utvecklingsarbeten och uppmärksamheten
nationellt. En sköterska i fokusgruppen säger ”det är bara att jämföra hur det var förr och hur
det är nu”. Sjuksköterskegruppen återkommer också till sjukhusets interna kvalitetspris, som
årligen delas ut. Flera av respondenterna har erhållit priset, men också en möjlighet att
berätta för andra och erhålla feedback, vilket de anser motiverande.
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4.2 Karlskoga lasarett, dokumenterade strukturer, processer,
strategier och värderingar

Nedan presenteras verksamhetens strukturer, huvudprocesser samt dess strategier och
värderingar som identifierats i den kvalitativa dokumentanalysen.

4.2.1 De organisatoriska strukturerna

Organisationen leds av sjukhusdirektören och dennes stab där avdelningen för
Kvalitet/Utveckling ingår. Lasarettet har sex kliniker och fyra specialistläkarmottagningar vilka
är presenterade i figur 4.1 nedan.

Figur 4.1. Karlskoga lasaretts organisationsstruktur. (Karlskoga lasarett, 2012 b)

Karlskoga lasarett hade vid halvårsskiftet 2012 299 sjuksköterskor och 97 läkare i tjänst av
681 medarbetare2 och chefer fördelade på olika yrkesroller enligt tabell 4.2 nedan (Karlskoga
lasarett, 2012 b, s. 3).

Tabell 4.2 Antalet anställda vid Karlskoga lasarett fördelat på yrkeskategorier.

Yrkeskategori Antal
19.06.2012

(st)

Sjuksköterskor 299

Undersköterskor 167

Läkare 97

Läkarsekreterare 42

Servicepersonal 16

Öv administrativ pers. 20

Sjukgymnaster 13

Arbetsterapeuter 8

Fotterapeuter 1

Ambulanssjukvårdare 5

Kuratorer 4

Logopeder 2

Öv sjukvårdspersonal 7

2
2013 är antalet 735 anställda enligt Landstingsfakta (2013). Dessa är dock ej presenterade efter

yrkeskategori.
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4.2.2 Verksamhetens huvudprocesser

Verksamheten är processorienterad och utgår från kundernas behov, krav och förväntningar.
Processerna består av tre huvudprocesser och fem stödprocesser presenterade i figur 4.3.
De tre huvudprocesserna strukturerade efter verksamhetens tre målgrupper: Patienterna, de
anhöriga och de studerande. Hälso- och sjukvårdsprocessen ska tillfredsställa patienternas
behov av bot, lindring och tröst. Närståendeprocessen ska tillfredsställa de anhörigas behov
av kunskap och stöd. Utbildningsprocessen skall tillfredsställa de olika yrkesgruppernas
behov av arbetsplatsanknuten utbildning, praktik och därmed att tillfredsställa behovet av
kunskap och färdigheter (Karlskoga lasarett, 2012 b).

Figur 4.3. Karlskoga lasaretts huvudprocesser och stödprocesser. (Karlskoga
lasarett, 2012 b)

4.2.3 Karlskoga Lasaretts verksamhetsidé och vision samt strategier

Karlskoga lasaretts verksamhetsidé presenteras i dokumentet; Karlskoga lasarett. Översikten
enligt SIQs modellen för kundorienterad verksamhetsutveckling (2012 b) enligt följande
formulering:

”Karlskoga lasarett ska dygnet runt erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet
och akutberedskap till alla som är i behov av basal vård och som väljer att söka vård
vid lasarettet så att de får bot, lindring, och/eller tröst. Lasarettet ska dessutom
erbjuda stöd till patienternas närstående och en god praktik/utbildning till
studerande” (s. 1).

I samma dokument presenteras Karlskoga lasaretts vision enligt följande formulering:

”Karlskoga lasaretts vision är att vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett.
Karlskogas lasaretts verksamhet ska bedrivas med så god kvalitet och hög
effektivitet att lasarettet är det naturliga valet vid såväl akut som planerad hälso-
och sjukvård. Karlskoga lasarett ska dessutom alltid upplevas som en bra
arbetsplats där medarbetarna trivs och som man gärna rekommenderar andra att
jobba vid” (s. 4).
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Lasarettets strategier bygger på följande redovisade principer:

1. Kundbemötande och tillgänglighet.

2. Effektivt resursutnyttjande.

3. Intern och extern kommunikation.

4. Vårdinsatserna ska vara evidensbaserad och/eller bygga på välbeprövad
erfarenhet.

5. Vård och omvårdnad ska vara kvalitetssäkrad, inga vårdskador skall uppkomma.

6. Vårdprocesserna ska vara effektiva och medicinsk säkerställda, genom logistik
och samarbete och tydliga vårdprogram.

7. Bra arbetsplats som kan rekommenderas.

8. Föredöme avseende det belastningsergonomiska området.

9. Samtliga medarbetare ska ha en utvecklingsplan som årligen följs upp.

10. Verksamhetens kostnader får ej överstiga intäkterna.

(ibid)

4.2.4 Karlskoga lasaretts värderingar och framgångsfaktorer

Karlskoga lasarett har formulerat följande värderingar:

 Vården ska bygga på etisk och humanitär grund.

 Vården ska utgå ifrån patientens behov som syftar till bästa möjliga patientnytta
och kostnadseffektivitet.

 Vården ska bygga på bästa möjliga vetenskapliga underlag.

 Stort inslag av utveckling som bygger på medarbetarnas engagemang och
delaktighet.

 Samt de 13 grundläggande värderingar som SIQ anser känneteckna framgångsrika
organisationskulturer.

(ibid)

Karlskoga lasarett presenterar följande framgångsfaktorer:

1. Ledningens engagemang. Ledarna vid lasarettet skall vara föredömen,
inspirerande och tydliga samt flexibla.

2. Beslut baseras på analys och fakta. Information skall finnas lättillgänglig för alla
medarbetare.

3. Verksamheten skall planeras systematisk enligt bestämda metoder och processer.
Alla medarbetare skall engageras i att utarbeta mål och handlingsplaner.

4. Medarbetarnas delaktighet och utveckling skall skapas genom att alla
medarbetare, med hänsyn till kompetens, intresse och verksamhetens behov,
ansvara för ett utvecklingsområde. Medarbetare skall också ges möjlighet att ingå i
förbättringsteam. Lasarettet skall årligen dela ut ett internt kvalitetspris till bästa
förbättringsarbete, samt ett etiskt certifikat till de enheter som uppfyller ett antal
fastställda kriterier.
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5. Verksamheten skall vara processorienterad och utgå från kundernas behov, krav
och förväntningar. Verksamheten skall bygga på tre huvudprocesser och fem
stödprocesser (fig. 4.3 ovan)

6. Mål skall upprättas och effekter samt resultat mätas.

7. Kundsynpunkter/klagomål skall inhämtas genom enkäter, intervjuer och
patentombud, som sedan hanteras enligt bestämda rutiner.

(Karlskoga lasarett, 2012 b)

4.2.5 Milstolpar i arbetet med att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Karlskoga lasaretts ledning anger bland annat följande milstolpar i kvalitetsarbete:

1998 - En kvalitetschef anställs och tar plats i lasarettets ledningsgrupp.

- Kvalitetsarbetet blir en stående punkt på sjukhusledningens dagordning.

- Vision och strategisk plan för kvalitetsarbetet utarbetas.

- Mål och uppföljningsmetoder beslutas.

- Ett kvalitetsråd inrättas med representanter för lasarettets alla yrkesgrupper.

1999 - Utbildningar och seminarier för samtliga medarbetare och chefer påbörjas
avseende kvalitetsverktyg och etik, men också fördjupande utbildningar för
nyckelpersoner.

2000 - Ett ledningssystem med dokumentstyrning implementeras.

- Patientombud samt rutiner för klagomål inrättas.

- Årliga kvalitetsseminarier startar.

- Ett årligt kvalitetspris inrättas.

2004 - En utvecklingsenhet bildas.

2005 - Lasarettet kommer till final i Utmärkelsen Svensk kvalitet.

2006 - Verksamhetens skall sätta fokus på patientsäkerheten.

- Analysledare utbildas, samt rutiner risk- och händelseanalyser implementeras.

2011 - Årligt patientsäkerhetsseminarium inrättas som ett komplement till
kvalitetsseminariet.

2012 - Ett kliniskt träningscenter inrättas.

- Verksamheten erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet

(Karlskoga lasarett, 2012 b)
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5. Analys

I kapitlet analyseras resultatet av dokumentanalysen, de enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna
utifrån arbetets teoribildning och syfte.

5.1 Analysens utgångspunkter

Examensarbetets syfte har varit att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Utgångspunkten för analysen är två av Swedish Institute for Quality och Utmärkelsen Svensk
Kvalitet 13 värderingar. De 13 värderingarna anses utgöra fundament i de kulturer som
präglar framgångsrika organisationer. Den första värderingen som valts för analysen är; alla
medarbetares delaktighet och den andra värderingen är engagerat ledarskap (Sörqvist, 2004;
Bergman & Klefsjö, 2007; SIQ, 2011).

Med utgångspunkt från värderingen alla medarbetares delaktighet analyseras ledningens
förhållningssätt till sjuksköterskors och läkares professionella yrkeskultur och dess maktbaser
samt tvärfunktionell samverkan. Vidare analyseras de förhållanden vid Karlskoga lasarett som
kan visa på engagerat ledarskap, samt vilka förhållanden som tyder på att ledningens
utvecklingsinsatser har varit transformativa.

5.1.1 Ledningens förhållningssätt till professionella yrkeskulturer och dess
maktbaser, samt tvärfunktionell samverkan.

Alla medarbetares delaktighet

Enligt principerna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Offensiv Kvalitetsutveckling präglas
framgångsrika organisationskulturer bland annat av värderingen alla medarbetares
delaktighet eller skapa förutsättningar för delaktighet (SIQ, 2011; Bergman & Klefsjö, 2007).
Eriksson-Zetterquist (2006) menar med stöd av Hackman och Oldhams (1980) modell att
medarbetarnas delaktighet kan handla om att arbetet upplevs meningsfullt, men också
möjligheten att få ta ansvar. Delaktighet kan också handla om att som chef ge medarbetare
så kallad empowerment. Enligt French och Bell (1999) innebär Empowerment att från
överordnad erhålla mandat och inflytande att fatta beslut och förverkliga idéer, men också ta
ansvar för resultatet.

Majoriteten av de intervjuade respondenterna, sjuksköterskor och läkare vid Karlskoga
lasarett, bekräftar att ledningen sedan utvecklingsarbetets start engagerat samtliga
yrkesgrupper i arbetet. Detta har bland annat skett genom ett kvalitetsråd, samt genom olika
former av obligatoriska utbildningar och tvärfunktionella utvecklingsgrupper. Läkare och
sjuksköterskor i ledande befattningar har förutom detta erbjudits möjlighet att på akademisk
nivå fördjupa kunskaperna inom kvalitetsteknik. Några av dessa läkare och sjuksköterskor har
sedan genom åren fungerat som sjukhusledningens rådgivare vid utformandet av direktiv och
aktiviteter.

Professionella yrkeskulturer

Den studerade dokumentationen visar att alla sjuksköterskor och läkare ska ha deltagit eller
förväntats delta i kvalitetsutvecklingsarbetet. Detta förhållande stöds av de intervjuade
respondenterna. Läkares och sjuksköterskors delaktighet har i många fall skett både genom
ägarskap och genom ansvar för utvecklingen av de kliniska och administrativa processerna.
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Detta förhållningssätt i kvalitetsutvecklingsarbetet stöds av Striem, Øvretveit & Brommels
(2003) studie som visar att delaktigheten och empowerment vid införandet av offensiv
kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården måste förstärkas ytterligare. Studien visar att
läkare även bör ges ägarskap över det kliniskt relaterade utvecklingsarbetet. Resultat stöds
av Ennis och Harringtons (1999) studie, som visar att detta förhållande inte bara gäller läkare
utan även sjuksköterskegruppen.

Flera av de responderande läkarna vittnar om att läkare och sjuksköterskor varit delaktiga
och ansvariga i att utveckla de kliniska eller administrativa processerna. Det framgår även av
studien att de involverade läkarna var anställda vid Karlskoga lasarett, samt att det funnits
läkare i chefsposition som stöttat förändringsarbetet. Dessa faktorer är enligt Thor, Herrlin,
Wittlöv, Øvretveit och Brommels (2010) studie centrala vid implementeringen av
kvalitetsutvecklingsprogram. De understryker även betydelsen av att läkarna tillför
utvecklingsarbetet yrkeskulturell medvetenhet och kollegiala kontakter.

Läkare och sjuksköterskor uttrycker under intervjuerna att många medarbetare och chefer
initialt var mycket skeptiska och öppet motståndare till kvalitetsarbetet, detta med
hänvisning till nyttan för patienterna. En läkare framhåller att ”det ansågs vara slöseri med
tid och resurser” och inte gagna patienterna. En annan respondent framhåller hur
kvalitetsarbetets sågs som en ”nymodighet”. Detta förhållningssätt från enskilda
medarbetare och grupper av medarbetare skulle kunna vara utryck för det Schein (2010) i sin
teorimodell benämner underliggande sociokulturellt betingade antaganden. Det vill säga det
system av normer och värderingar som på ett omedvetet plan styr människors tankar,
känslor och perceptioner av omgivningen. Schein framhåller vidare att dessa internaliserade
normer och värderingar utgör basen i grupp- och yrkeskulturer, men också för hela
organisationer.

Petrie (1976) benämner detta psykologiska fenomen ”kognitiva kartor” (s.11). Kognitiva
kartor hjälper oss människor, att utifrån tidigare erfarenheter och grupp- och yrkesnormer,
tolka samt göra omgivningen begriplig. De kognitiva kartorna kan också hindra oss från att se
nya förhållanden ur andra perspektiv, vilket kan försvåra rationella och objektiva beslut
(Schein, 2010). Ytterligare några röster från Karlskoga lasarett, som speglar hur de
underliggande normerna och värderingarna tycks genomgått förändringar under
utvecklingsarbetet. En intervjuad sjuksköterska framhåller; förr sa vi ”så här har vi alltid
gjort” och nu frågar vi oss ”varför gör vi så här”. En annan sjuksköterska utrycker det ”det
kan inte vara hur som helst längre”. Återknyter vi till de två första citaten ovan så framhåller
en av de intervjuade läkarna att ”patienterna är ju i centrum”.

Maktbaser

Makt är en aspekt som är naturligt i interaktionen mellan människor. Makt kan dels utgöras
av läkarens eller sjuksköterskans roller som experter, det Thylefors (2007) med stöd av
French och Ravens model av sociala maktbaser, där detta definieras som expertmakt. Läkare
har också legitima maktpositioner som kliniskt och medicinskt ansvariga. Båda
yrkesgrupperna kan också inneha legitim makt genom roller som chefer. Den ofta formellt
tilldelade makten, definierar French and Ravens som legitim makt. Dessa olika maktbaser kan
bidra till att skapa trösklar mellan yrkesroller och mellan individer, vilket i kombination med
yrkesgruppernas och individernas kognitiva kartor försvårar samarbete och
förändringsarbete (Mintzberg, 1983; French & Bell, 1999; Thylefors, 2007; Pieterse et.al,
2012).

Flera av de intervjuade läkarna berör i studien samarbetsklimatet mellan sjuksköterskor och
läkare. ”Det är mer jämlikt”, säger en läkare, ”mycket mindre hierarki”, en annan. Bilden
förstärks av en tredje läkare som anser att den ökande samverkan mellan läkare gjort att det
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blivit en starkare ”teamkänsla” kring patienten och lasarettets ”vi-anda”. En av läkarna
återkommer i ämnet och menar att sjuksköterskorna numer också vågar säga ifrån. Dessa
uttalanden indikerar att maktaspekten mellan yrkesgrupper och enskilda individer
överbryggats genom utvecklingsarbetet.

I relationen mellan ledningen och de professionella yrkesgrupperna har också maktaspekten
betydelse och kan komplicera utvecklingsarbetet. Thylefors (2007) framhåller att offentliga
organisationer påverkas av inbyggda spänningar mellan politiska, administrativa och
professionella kulturer och maktbaser. Då expertkunskapen utgör verksamhetens kärna, kan
de professionella yrkesgrupperna utvecklas autonomt. Ledningen och verksamhetens
administrativa funktioner förväntas ge stöd till de professionella yrkesgrupperna och inte
vara styrande i det dagliga arbetet (Mintzberg, 1983; Thylefors, 2007). Majoriteten av
respondenterna i studien ger dock uttryck för betydelsen av ledningens tydlighet,
engagemang och tillgänglighet, med ord som: ”man ser ofta ledningen”, ”man är lojal mot
tagna beslut”, ”ledningen har varit tydlig” och sagt att aktiviteterna ”är obligatoriska” och
”alla ska med”.

Ett par av de responderande läkarna framhåller att ledningen skapat en ”anda”. En annan av
läkarna framhåller att en effekt av kvalitetsarbetet har varit att det skapats ”en känsla av att
vi strävar åt samma håll”. Det samlade intrycket med utgångspunkt från dessa uttalanden är
att ledningen aktivt visat sitt stöd till kärnverksamheten och respekterar dess professionella
autonomi. Styrningen sker på ett övergripande plan och inte i den dagliga verksamheten.
Läkarens ord, som angav att kvalitetsarbetet ibland var ”lite för mycket, lite för ofta” och att
ledningen då ofta hållit igen på arbetet, visar på detta.

Tvärfunktionell samverkan

Både French och Bell (1999) och Sörqvist (2004) visar att samarbetet i tvärfunktionella
grupper skapar goda möjligheter att lösa komplexa uppgifter genom att problemet eller
uppgiften kan betraktas ur olika kompetensperspektiv. De menar också att tvärfunktionell
samverkan kan bidra till att ge individerna bekräftelse och erkännande. De obligatoriska
utbildningsinsatserna samt de tvärfunktionellt sammansatta utvecklingsgrupperna, tycks ha
bidragit till detta. Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna och läkarna framhåller
samstämmigt betydelse av de obligatoriska utbildningarna, för utvecklings- och
kvalitetsarbetets resultat. En av läkarna uttrycker att utbildningarna har skapat ett ”ett
gemensamt språk”, en annan läkare menar att ”det givit en gemensam grund”. Dessa
uttalanden bekräftas av ledningsföreträdarens uppfattning. Flera av sjuksköterskorna och
läkarna framhåller också i intervjuerna att dessa utbildningsinsatser även bidragit till att
skapa en förståelse för metoder och förhållningssätt, samt klargjorde hur kvalitetsarbetet kan
användas för att stärka patientarbetet. Flera respondenter, sjuksköterskor och läkare,
framhåller att utbildningsinsatserna även bidragit till att stärka samarbetet mellan olika
yrkeskategorier och öka arbetsmotivationen.

Studien visar att utbildningarna genomfördes i blandade grupper och med lasarettets olika
yrken och funktioner representerade. Detta kan ha bidragit till att underlätta förståelsen för
kollegornas yrkeskulturella utgångspunkter och i det dagliga arbetet förbättrat
samarbetsförmågan. Pieterse et.al (2012) menar att samarbetsförmågan ofta begränsas av
svårigheten att förstå kollegornas förhållningssätt, men också oförmågan att göra det egna
förhållningssättet begripligt för den andra. Vidare framhåller de att chefer och ledning kan
hantera dessa låsningar genom att skapa ett sammanhang där identitet, värderingar och
social kontext blir gemensam för alla inblandade. Schein (2010) framhåller dialogens
betydelse för att öka förståelsen för olika gruppers kulturella skillnader och lyfter fram
betydelsen av en gemensam ”kulturell intelligens” (s. 388) för att göra organisationen mer
effektiv.
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I detta sammanhang är det av intresse att notera att ett par av de responderande läkarna,
som inte genomfört utbildningen Kvalitet till er tjänst, KTT, ger utryck för att de inte har
upplevt något självklart samband mellan kvalitetsarbetet och arbetssituationen vid de
kliniker där de varit verksamma.

Studien vid Karlskoga lasarett visar inte den entydiga bild som analysen tycks antyda.
Läkarnas möjlighet att delta i det dagliga förbättringsarbetet är begränsande. De
responderande sjuksköterskorna menar att läkarnas arbetssituation har gjort det svårt för
dem att hinna med ett engagemang i olika utvecklingsteam och projekt. En annan
sjuksköterska menar att läkarnas roll i kvalitetsutvecklingsarbetet är att verka som
”bollplank” och i många fall är ”adjungerade” i utvecklingsteamen, vilket en av
sjuksköterskorna i studien sätter ord på genom att framhålla ”läkarna lever sina egna liv”. En
sjuksköterska är tydlig med att om en läkare har svårt att engagera sig i ett utvecklingsarbete
blir implementeringen svår att genomföra. Några av sjuksköterskorna bedömer att läkarnas
tidsbrist ytterst kan påverka motivationen i kvalitetsarbetet.

5.1.2 Vilka förhållanden vid Karlskoga lasarett tyder på engagerat ledarskap?

Enligt principerna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Offensiv Kvalitetsutveckling präglas
framgångsrika organisationskulturer bland annat av värderingen ”engagerat ledarskap” (SIQ,
2011; Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt SIQ (2011) handlar det engagerade ledarskapet om
engagemang, att ange verksamhetens strategiska riktning samt att i dialog med
medarbetarna ta till vara kompetensen och slutligen att tillsammans definiera och följa upp
mål. Yukl (2010) resonemang stödjer SIQ:s syn på ledarskap. Dels genom betydelsen av
medarbetarnas delaktighet i visionsarbetet och dels genom betydelsen av att ledarskapet
präglas av integritet, rättvisa och tydliga mål, samt stöd och vägledning. Uppfylls dessa
ledarbeteenden kan det bidra till medarbetarnas motivation och engagemang menar Ykul
som benämner detta ledarskap transformativt. Ramquist och Eriksson (2009) understryker
betydelsen av att göra medarbetarna delaktiga i hur verksamhetens syfte och strategier ska
förverkligas. De framhåller vikten av ledningens förmåga att göra verksamhetens strategier
begripliga, samt förmågan att svara på medarbetarnas frågor om vad som ska göras och
varför de ska göras. Söderström (2002) menar att behovet av att ledningen arbetar med att
skapa samsyn avseende verksamhetens syften, mål och arbetsprocesser, mellan de
professionella yrkesgruppernas och ledningen.

I dokumentanalysen och de intervjuade läkarnas och sjuksköterskornas utsagor framkommer
bland annat följande indikatorer på att Karlskoga lasaretts kultur präglas av värderingen
engagerat ledarskap:

 Flera respondenter vittnar om ledningens tydlighet, integritet, engagemang och
tillgänglighet samt förmågan att följa upp aktiviteter, bekräfta och belöna
medarbetares insatser.

 En respondent menar att ledarskapet vid Karlskoga lasarett präglas av att stödja, följa
upp och samordna medarbetarnas initiativ och utvecklingsinsatser. Det kan avse
förbättringsaktiviteter som initieras av såväl undersköterskor, sjuksköterskor som
läkare. En respondent benämner detta coachande ledarskap.

 Majoriteten av respondenterna framhåller ledningens krav på medarbetarnas
deltagande i utbildningsinsatserna. Vilket respondenterna anser bidragit till att ge
yrkesgrupperna rätt kompetens och förståelse för kvalitetsarbetet, men också
bidragit till att skapa en grund för samarbete mellan de olika yrkesgrupperna.

 Av studien framgår att ledningen haft en mycket tydlig förväntan på deltagande i
olika aktiviteter. I andra sammanhang har ledningen uppmuntrat medarbetare att
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frivilligt ta ansvar för utvecklingsområden, man har även skapat rutiner och principer
för att möjliggöra detta.

 Av den granskade dokumentationen framgår det att vid Karlskoga lasarett finns en
stor mängd styrande instruktioner och rutiner. Det finns också principer för hur
förbättringar och nya rutiner ska mätas, godkännas och implementeras. Flera
respondenter bekräftar att rutiner och instruktioner följs och används, samt att
dessa har varit till nytta för patienter och medarbetare. Respondenterna bekräftar
också att rutiner löpande revideras och kompletteras vid behov.

5.1.3 Vilka förhållanden tyder på att ledningens utvecklingsinsatser har varit
transformativa?

French och Bell (1999) framhåller att framgångsrikt utvecklingsarbete handlar om förmågan
att harmonisera organisationens strukturer, processer och strategier samt dess kultur. För att
en organisation ska nå djupgående och uthålliga förändringar bör enligt Burke (1992)
utvecklingsaktiviteter fokusera på att transformera medarbetarnas beteenden, genom att
utveckla ledarskapet, organisationens syfte, strategier samt dess kultur.

Dokumentanalysen visar att ledningen vid Karlskoga lasarett sedan utvecklingsarbetet
påbörjades 1998, metodiskt arbetat med att implementera SIQ:s utmärkelsemodells sju
huvudkriterier, vilket inneburit att ledning och medarbetare vid Karlskoga lasarett utvecklat:

 De organisatoriska strukturerna.

 Ett processorienterat arbetssätt.

 Verksamhetsidé och visioner samt strategier.

 Värderingar och framgångsfaktorer.

Studien visar att ledningen, enligt de faktorer som French och Bell (1999) anger, tagit ett
helhetsgrepp i förändringsarbete, för att implementera kvalitetsutveckling i hela
organisationen och enligt Utmärkelsen Svensk Kvalitets principer. Majoriteten av
respondenterna ger i studien uttryck för att beteenden och synsätt har förändrats. Detta kan
vara en upplevelse hos de två yrkesgrupperna i studien, men också en indikation på att
Karlskoga lasarett utvecklat nya normer och värderingar som är kongruenta med de nya
strukturerna, processerna och strategierna.



39

6. Slutsatser

I kapitlet redovisas uppsatsens slutsatser baserad på empirin samt analyser i ljuset av uppsatsens
teoretiska utgångspunkter. I kapitlet görs slutligen en bedömning om uppsatsens syfte är besvarat.

6.1 Arbetets slutsatser

Examensarbetets syfte har varit att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Studien visar ett antal förhållanden som kan ha bidragit till att öka sjuksköterskornas och
läkarnas delaktighet i utvecklingsarbetet vid Karlskoga lasarett:

 Genom ansvar och inflytande i utvecklingsarbetet, såväl i de kliniska och
administrativa processerna, som utbildningsprocesserna.

 Genom deltagande i ledningsgrupper, kvalitetsråd, utvecklingsteam samt genom
individuella ansvarsområden.

 Genom utbildningsinsatser har de erhållit insikter och färdigheter i kvalitetsteknik
kopplat till det kliniska patientarbetet.

 Genom att det bland lasarettets sjuksköterskor och läkare funnits nyckelpersoner
som legitimerat utvecklingsarbetet, samt verkat som ledningens rådgivare vid
utformandet av aktiviteter och direktiv.

 Genom samverkan mellan sjuksköterskor, läkare och andra yrkesgrupper i
utvecklings- och utbildningsaktiviteterna, tycks den ömsesidiga förståelsen ökat för
andra yrkesgruppers förhållanden. Aktiviteterna tycks också ha bidragit till att
skapat en samhörighets- och vi-känsla för verksamheten i stort.

 Genom att sjukhusledningen verkat enligt principerna för engagerat ledarskap.

Sjuksköterskor och läkare har genom de olika aktiviteterna gjorts delaktiga i utvecklingen av
organisationens strukturer, processer och strategier. Genom denna delaktighet har också
studiens yrkesgrupper utvecklat normer, värderingar och därmed förhållningssätt och
beteenden som tycks kongruent med verksamhetens nya strukturer, processer och strategier.

Studien visar att respondenterna har varit motiverade och engagerade i Karlskoga lasaretts
utvecklingsarbete. Det finns dock tecken som tyder på att läkargruppens motivation och
engagemang kan påverkas av deras möjlighet till delaktighet i det dagliga förbättringsarbetet.
Resultatet indikerar också att de medarbetare som ej erhållit de gemensamma utbildningarna
ser en lägre grad av samband mellan kvalitetsarbetet och den faktiska arbetssituationen vid
kliniker och mottagningar.

Studien visar på de förhållanden som kan ha haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att Karlskoga
lasarett fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Studien har dock inte kunnat visa att
sjukhusledningen valt aktiviteter med hänsyn till sjuksköterskors och läkares yrkeskulturer
specifikt. Arbetes syfte kan därmed anses besvarat.
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7. Diskussion

I diskussionen förs ett resonemang avseende resultat, slutsatser samt de i arbetet använda metoderna
samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis redovisas förslag till vidare
forskning inom området.

7.1 Reflektioner avseende resultat och slutsatser

Studien redovisar ett antal förhållanden som kan ha bidragit till att ha ökat sjuksköterskornas
och läkarnas delaktighet i utvecklingsarbetet vid Karlskoga lasarett. Genom denna delaktighet
tycks studiens yrkesgrupper utvecklat normer, värderingar och därmed förhållningssätt samt
beteenden som kan sägas vara kongruenta med verksamhetens nya strukturer, processer och
strategier.

Författarna noterar dock, utan att fått det formellt bekräftat, att personalomsättningen är
låg. En låg personalomsättning kan å ena sidan ha underlättat likriktningen av de studerade
yrkesgruppernas normer och värderingar, förhållningssätt och beteenden. Ledningens och
medarbetarnas förmåga att förändra organisationens och de professionella yrkesgruppernas
kulturer kan således ha varit en framgångsfaktor i Karlskoga lasaretts utveckling. Författarna
bedömer å andra sidan att en låg personalomsättning i kombination med en hög medelålder,
kan innebära kommande utmaningar. Detta gäller speciellt de nyckelpersoner som fram till
och med idag varit drivande i kvalitetsutvecklingsarbetet. Författarna menar att
utmaningarna har sin grund i de förhållanden som studerats i detta arbete, nämligen läkares
och sjuksköterskors starka yrkeskulturer, maktbaser och tvärfunktionell samverkan. Studien
har visat att när nya läkare börjar arbeta vid lasarettet, utmanas de implementerade
strukturerna, processerna och strategierna samt de kulturbärande normerna och
värderingarna. Kulturen vid Karlskoga lasarett har dock hittills framgångsrikt lyckats
socialisera nya medarbetare. Detta resonemang bortser dock helt från att homogenitet och
likriktning normalt kan medföra stagnation och bristande utveckling. Den fösta frågan som
bör ställas i denna diskussion är: När nyckelpersoner successivt lämnar Karlskoga lasarett,
finns det någon successionsstrategi eller plan för inslussning av nya nyckelpersoner och
kulturväktare bland de läkare och sjuksköterskor som inte har varit med sedan starten 1998?

Författarna önskar också rikta uppmärksamheten mot ett förhållande som majoriteten av
respondenterna refererar till, men som inte beaktats i analysen, nämligen effekterna av det
latenta nedläggningshot som tycks vila över verksamheten. Denna form av yttre hot kan
antas mobilisera de goda krafterna för att utveckla verksamheten. Det kan således antas att
en framgångsfaktor för att mobilisera dessa krafter, har varit just det som redovisas i arbetet
under benämningen engagerade ledarskap. Ett ledarskap som i en krissituation lyckas
mobilisera och pekar ut riktningen med hjälp av den valda strategin kvalitetsutveckling, med
stöd av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Den andra frågan som bör ställas i denna diskussion är
således: Har det engagerade ledarskapet varit den primära framgångsfaktorn för Karlskoga
lasaretts och är Offensiv kvalitetsutveckling och Utmärkelsen Svensk Kvalitet bara ett medel
bland många andra möjliga?

Författarna snuddar i arbetet vid en annan viktig frågeställning, nämligen läkarnas möjlighet
att delta i det dagliga kvalitetsutvecklingsarbetet. Några av de responderande
sjuksköterskorna hjälper oss i studien att tydliggöra just denna utmaning. Läkarnas roll som
medicinskt ansvariga innebär dels en expertmakt som påverkar den sociala interaktionen
med andra yrkesgrupper, och dels ger dem en legitim makt, en auktoritet, att godkänna och
kvalitetssäkra nya rutiner och arbetsmetoder, som påverkar det kliniska patientarbetet.
Läkarnas möjlighet att delta i utvecklingsarbetet är således en kritisk framgångsfaktor.

För att detta resonemang inte ska generalisera läkarnas arbetssituationer, är det dock viktigt
att framhålla att arbetssituationen är mångfasetterad och beroende av läkarens roll och
specialitet. Många läkare rör sig dock, som kliniskt ansvariga experter, mellan ett flertal olika
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grupper och avdelningar, sällan tillhörande bara en. Detta förhållande kan påverka läkarnas
möjlighet att på regelbundet och djuplodande sätt delta i små mer eller omfattande
utvecklingsprojekt. Studien vid Karlskoga lasarett visar dock att de responderande läkarna
har varit motiverade och engagerade både i utvecklingsarbetet och i det dagliga
kvalitetsarbetet. Sjukhusledningen har arbetat för att skapa förutsättningarna för läkarnas
engagemang genom olika insatser. Den tredje frågeställningen som bör ställas i denna
diskussion är: Hur kan läkarnas engagemang säkerställas med utgångspunkt från
arbetssituationen, när rollen är avgörande för att en sjukvårdsorganisation ska nå framgång i
kvalitetsarbetet?

Nästa diskussionsämne som författarna önskar avhandla är betydelsen av de obligatoriska
utbildningarna. Majoriteten av respondenterna i studien har redovisat utbildningarnas
betydelse för kvalitetsutvecklingsarbetet vid Karlskoga lasarett. Studien visar också att det
finns tydliga rutiner för introduktion av nyanställda i alla roller och enligt respondenterna
efterlevs dessa rutiner. Resultatet indikerar dock en motsägelse. Bland respondenterna fanns
det medarbetare som ej erhållit den grundläggande utbildningen i kvalitetsarbete, KTT. Dessa
medarbetare framhöll också på olika sätt, att det inte har upplevt något självklart samband
mellan kvalitetsarbetet och arbetssituationen vid de arbetsplatser där de varit verksamma.
Den fjärde frågan som författarna anser bör ställas är: Om det är som studien indikerar,
vilken betydelse har detta förhållande för det framtida kvalitetsarbetet vid Karlskoga
lasarett?

Författarnas sista reflektion behandlar det faktum att sjukhusledningen inte explicit valt och
utformat aktiviteter med hänsyn till sjuksköterskors och läkares yrkeskulturer specifikt.
Denna studie och såväl tidigare forskning, visar på betydelsen av att beakta de faktorer och
förhållanden som motiverar och engagerar de professionaliserade yrkesgrupperna i
utvecklingsarbete generellt och i Offensiv kvalitetsutveckling specifikt. Den femte och sista
frågeställningen som således bör ställas i diskussionen är: Kan implementationsarbetet av
offensiv kvalitetsutveckling effektiviseras och påskyndas, genom att speciella program
utformas för de professionaliserade yrkesgrupperna som till exempel sjuksköterskor och
läkare?

7.2 Metoddiskussion allmänt

Med stöd av Patton (2002) valdes, utifrån arbetets syfte och de givna förutsättningarna, en
kvalitativ undersökningsdesign. För undersökningen utsågs också ett kritiskt fall, detta
speciellt för att det studerade fallet bedömdes ha förhållanden intressanta för
kunskapsutvecklingen samt kunde bidra till att öka förståelsen för andra liknande
verksamheter, präglade av professionella yrkeskulturer. Författarna ansåg att Karlskoga
lasarett av egen kraft kunde utgöra utgångspunkt för arbetets empiri, detta med stöd av
Brymans (2011) definition av fallstudier. Arbetets omfattning samt de resurser som stått till
författarnas förfogande begränsade möjligheten att studera ytterligare fall, att möta
ytterligare respondenter eller att komplettera arbetet med andra undersökningsmetoder.
Patton (2002) framhåller i detta sammanhang, att ytterst styrs valet av metod och urval i en
kvalitativ studie inte bara av arbetets syfte och dess forskningsfrågor, utan också av de
resurser som står till forskarens förfogande, samt målgruppens krav på arbetet.

Studien genomfördes under två arbetsdagar, på plats i Karlskoga och med ett relativt stort
antal möten med respondenter direkt i deras vardag. Resultatet innefattade tio timmar
intervjuer dokumenterade som ljudupptagningar och sammanställda i arbetets
resultatkapitel. Bedömningen är att författarna erhållit en fördjupad förståelse och känsla för
de förhållanden samt den dynamik som råder vid Karlskoga lasarett, men också att studien
på kort tid levererat rikligt med information. Den insamlade informationen har legat till
grund för tolkningar och analyser vilket har bidragit till att öka förståelse för de
responderande läkarnas och sjuksköterskornas värderingar, beteende och förhållanden.
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Patton 2002; Wedin & Sandell 2004; Bryman 2011 bekräftar att det handlar om att tolka,
förstå respondenter och den kontext som haft inflytande på dem. Studien på plats i Karlskoga
har inneburit en möjlighet att göra detta.

En alternativ forskningsstrategi hade varit en kvantitativ surveyundersökning. Den
kvantitativa designen kunde ha byggt på data via enkäter eller strukturerade
telefonintervjuer (Wedin & Sandell, 2004; Bryman, 2011). Fördelarna med denna alternativa
metod hade varit att fler respondenter kunde ha nåtts genom ett representativt urval, så
även olika jämförelsegrupper. En annan fördel hade varit att studien kunde ha genomförts på
distans, med en statistiskt grundad redovisning och analys. Författarna bedömde dock att
den hermeneutiska induktiva hållningen till teori och empiri på ett tillfredställande sätt
uppfyllt arbetets syfte.

Genom att kombinera tre undersökningsmetoder; kvalitativ dokumentanalys, enskilda
djupintervjuer och fokusgrupper eftersträvades att genom triangulering öka
undersökningens validitet. Patton (2002) framhåller att detta kan minska risken för
felaktigheter kopplande till var och en av metoderna och att olika undersökningsmetoder kan
ge olika data, även om frågeställningen är den samma, vilket kan förstärka redan givna data
eller sätta ljus på intressanta motsägelser. Det som talar för att studiens validitet, det vill
säga att studien mäter de förhållanden den är avsedd att mäta, är de olika infallsvinklarna på
de frågeställningar som ställts upp. Några exempel: En av de semistrukturerade
frågeställningarna handlade om att respondenterna skulle bedöma den andra yrkesgruppens
upplevelser av arbetssituationen vid Karlskoga lasarett. Respondenternas svar kunde sedan
jämföras med hur yrkesgruppen själv upplevde situationen. Fokusgrupperna gav
respondenterna möjlighet att bygga vidare på eller opponera sig mot kollegornas reflektioner
och synpunkter. Fokusgrupperna kunde även antas hindra respondenter från att fritt och
otvunget svara på författarnas frågor. Författarna upplevde dock att respondenterna i
fokusgrupperna var engagerade, spontana och frispråkiga. Genom de enskilda
djupintervjuerna gavs utrymme för större förtrolighet, ett större fokus från författarna, vilket
kan ha fördjupat frågeställningar och responser. Den kvalitativa dokumentanalysen gav en
bas av grundläggande fakta och information och därmed viktiga utgångspunkter för
fokusgrupper och enskilda djupintervjuer. Detta kan antas ha förbättrat fokuseringen mot
arbetets syfte vid utformandet av intervjuguider och vid genomförandet av intervjuerna.

Enligt författarna finns det lite i resultatet som pekar på motsägelser i respondenternas
uppfattningar eller i förhållande till de studerade styrande dokumenten. Det är snarare så
respondenterna bekräftar de olika redogörelserna och skrivningarna. Vad som talar mot
studiens validitet är urvalet av respondenter. Är synpunkter och upplevelser som framförts
representativa och giltiga för övriga kollegor inom den professionaliserade yrkesgrupperna
vid lasarettet?

Fokusgrupperna gav dels möjlighet att möta många respondenter på kort tid och dels
skapades en interaktion mellan respondenterna som kunde bidra till en riklig mängd
information. Författarna bedömer att fokusgruppen både innebar trygghet och utmanande
dynamik för respondenterna. Respondenternas inlägg kunde av egen kraft föra samtalen
vidare, samt att verbala och icke verbala reaktioner därigenom blev tydlig, vilket författarna
kunde följa upp med fördjupande frågor.

De enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna följde en förutbestämd struktur inspirerad
av Brymans (2011) rekommendationer för kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer. Till
stöd för intervjuerna användes en intervjuguide, innefattande instruktioner, disposition och
semistrukturerade frågor. Strukturen skapade dels effektivitet och replikerbarhet, men också
nödvändig flexibilitet för intervjun att ta olika riktningar, detta för att på ett djupare plan
fånga respondenternas åsikter och upplevelser av situationen vid Karlskoga lasarett. En
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reflektion är att de enskilda djupintervjuerna kunde ha ersatts av ytterligare fokusgrupper,
där en av dessa kunde bestå av respondenter från någon annan av lasarettets yrkesgrupper
till exempel undersköterskor. Detta som referensgrupp för att erhålla fler infallsvinklar på
frågeställningarna.

Enligt Patton (2002) sker forskarens tolkningar och analyser genom en kognitiv väv av
samlade kunskaper, erfarenheter och socialiserade värderingar och normer, vilket är en
faktor att förhålla sig till i en hermeneutiskt inriktad studie. Det har således varit av största
vikt att ta hänsyn till författarnas förförståelse, samt hur dessa kan ha påverkat
forskningsprocessens olika moment. Författare nummer 1, med en yrkesbakgrund som
sjuksköterska inom hälso- och sjukvården, kan ha underlättat arbetet, dels för att det skapat
legitimitet hos respondenterna och dels för att det skapat förståelse för de branschspecifika
strukturerna, processerna samt de kulturella aspekterna. Författarens förförståelse kan också
ha påverkat studien negativt, så att dennes kognitiva karta gjort författaren blind för viktiga
men självklara förhållanden. I det senare fallet har dock författare nummer 2, utan bransch-
förankring, utmanat perspektiven och förhållningssätten och blottlagt viktiga självklarheter.

7.3 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

7.3.1 Reliabilitet

Wedin och Sandell (2004) framhåller att med reliabilitet avses hur säkert undersökningen
mäter det som är avsikten att mäta. Precisionen kan påverkas av en rad faktorer och
tillfälligheter, som i möjligaste mån måste identifieras och hanteras i forskningsprocessen.
När en kvalitativ ansats och strategi valts är det generellt sätt svårt att garantera arbetets
reliabilitet (ibid). Examensarbetet redovisar på ett tydligt sätt undersökningens design, de
intervjufrågor som använts samt vilken information respondenterna erhöll inför de enskilda
djupintervjuerna och fokusgrupperna.

I arbetet har författarna tydligt redovisat så väl strategiska och designmässiga som de
metodspecifika överväganden samt studiens genomförande, till detta kan också en forskar-
dagbok kopplas. Arbetet och studien bedöms vara så transparent att det är troligt att studien
skulle kunna upprepas på ytterligare fall, eller med ytterligare respondenter vid Karlskoga
lasarett. Att tydligt redovisa studies design och undersökningsmetod är avgörande för att
kunna upprepa metoder (ibid). För att stärka arbetets reliabilitet prövades också
intervjuguidens frågor på en sjuksköterska innan undersökningen genomfördes vid Karlskoga
lasarett. Detta för att klargöra om frågorna uppfattades så som författarna avsåg.
Pilotrespondenten uppfattade frågorna enligt författarnas intensioner. Med stöd av Bryman
(2011) är det dock troligt att replikerbarheten för kvalitativa undersökningar är begränsad.
Detta på grund av författarnas förförståelse samt att varje studie, fall och möte med en
respondent, kan ha sina unika omständigheter och faktorer.

Hur kunde arbetets reliabilitet ha stärkts?

Urvalet av medarbetare till de enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna hanterades av
lasarettets utvecklingschef, detta utifrån önskemål från författarna att ta hänsyn till en
spridning avseende ålder, kön, yrkesspecialitet och profession. Utfallet blev fem
respondenter i åldern 25-45 och 11 respondenter i åldern 45-65. Enligt Karlskoga lasarett är
medelåldern på lasarettet är 42 år(I-M Larsson, personlig kommunikation, 5 maj 2013).

Möjligen skulle en större åldersspridning bland respondenterna innebära en bättre
fördelning avseende anställningstid och därmed en bättre reliabilitet. Enligt Karlskoga (2012
b) består bemanningen av 44 % sjuksköterskor och 14 % läkare. I studien var yrkes-
fördelningen bland respondenterna 56 % sköterskor, 37 % läkare och 7% sjukhusledning.
Urvalet av respondenter blev således något obalanserat, vilket kan ge läkarnas uppfattningar
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av utvecklingsarbetet större genomslag än sjuksköterskornas, detta gäller även den äldre
ålderskategorin.

I praktiken kan studiens åldersfördelning ha fått två konsekvenser, dels om det är skillnad
mellan olika åldersgruppers socialisering till yrkeskulturerna och dels om det finns ett
samband mellan ålder och anställningstid och därigenom möjligheten till delaktighet i
kvalitetsutvecklingsarbetet. Urvalets storlek och sammansättning kan dock vara underordnat
forskarens analytiska förmåga, att ur informationen och resultatet ta fram det väsentliga i
förhållande till syftet (Patton, 2002).

Författarna kunde ha varit mer aktiva i urvalsprocessen av respondenter till fokusgrupper och
enskilda djupintervjuerna. Majoriteten av respondenterna framhöll under studien att
utvecklingschefen har varit en central nyckelperson i kvalitetsarbetet. Hon har också varit
den som gjorde de enskilda urvalen. De utvalda respondenterna kan således ha avgivit sina
svar i lojalitet med arbetsgivaren och Karlskoga lasarett. En annan faktor som kan ha
påverkat respondenternas svar är det som Yin (2007) benämner reflexivitet, att de svarade
som de trodde att författarna ville att de skulle svara. Bedömningen är dock att de
semistrukturerade intervjuerna samt dynamiken i fokusgrupperna i viss utsträckning kan ha
motverkat reflexivitetsfaktorn.

En mer omfattande pilotundersökning kunde ha genomförts. Bryman (2011) framhåller detta
som väsentligt för reliabiliteten. Inför studien prövades dock intervjufrågorna endast på en
sjuksköterska för ett erhålla en uppfattning om hur dessa kunde tolkas utifrån en
yrkesprofessionell synvinkel.

7.3.2 Validitet

Validiteten avser i vad mån undersökningen mäter de förhållanden den är avsedd att mäta
(Wedin & Sandell, 2004). De semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna möjlighet
att inte bara förhålla sig till slutna frågor utan även en möjlighet att redogöra för
sammanhang och upplevelser. I fokusgrupperna kunde respondenterna vidareutveckla sitt
resonemang utifrån andra gruppmedlemmars svar. Med andra respondenter genomfördes
också enskilda djupintervjuer, vilket innebar en möjlighet att närma sig frågeställningarna
utifrån ett annat perspektiv, utan inflytande från andra respondenter.

Med stöd av det inledande resonemanget under 7.2 Metoddiskussion allmänt, bedöms
studiens validitet som god. Resultatet av de enskilda djupintervjuerna och fokusgrupperna
samt den kvalitativa dokumentanalysen har givit rikligt med relevant information om
förhållandena vid det studerade fallet, enligt arbetets syfte och forskningsfrågor.

Hur kunde arbetets validitet ha stärkts ytterligare?

Ytterligare fall kunde ha studerats och resultaten jämförts för att validera förhållanden och
utsagor vid Karlskoga lasarett. Yin (2007) menar att flera empiriska källor kan användas för
att mäta samma företeelse i avsikt att klargöra konkurrerande belägg för ett visst
förhållande. Arbetets omfattning samt tillgängliga resurser har varit en begränsande faktor
för att studera ytterligare fall.

De enskilda djupintervjuerna kunde ha ersatts av ytterligare fokusgrupper, där en av dessa
kunde vara bemannad med respondenter från någon annan av lasarettets yrkesgrupper, som
också kunde fungera som referensgrupp. Vid en större urvalsgrupp med fler från ledningen,
samt fler sköterskor från ytterligare mottagningar eller kliniker, hade stärkt validiteten
ytterligare. Även patienternas upplevelse av verksamheten vid Karlskoga lasarett kunde ha
bidragit till att stärka validiteten.



45

7.3.3 Generaliserbarhet

En kvalitativ studie behöver ej ha ett generaliserbart syfte, avsikten kan vara att förstå
förhållanden hos fallet i sig själv. I ett kvalitativt forskningsarbete bör dock ett resonemang
föras i vad mån resultatet kan vara överförbart på andra liknande fall eller förhållanden
Bryman (2011). Karlskoga lasarett är ett mindre sjukhus, med en låg personalomsättning. Det
kan innebära att resultaten i begränsad omfattning kan generaliseras till att även gälla andra
större hälso- och sjukvårdsorganisationer. Studiens resultat borde dock kunna generaliseras
till enheter, divisioner inom större hälso- och sjukvårdsorganisationer, eller till andra mindre
sjukhus/lasarett. Det kan vara av intresse att pröva om de aspekter i studien som berör de
professionella yrkesgruppernas kulturer och dess inverkan på utvecklings- och
förändringsprocesser kan generaliseras till andra organisationer. Att även pröva om resultat
som avser de transformativa aspekterna av organisationsutvecklingsarbete kan generaliseras
till andra organisationer inom hälso- och sjukvården.

7.4 Förslag till vidare forskning

Författarna bedömer att det skulle vara av vikt att fördjupa arbetet vid Karlskoga lasarett för
att nå en bredare grupp respondenter, men också som jämförelse studera andra
yrkesgruppers syn på kvalitetsarbetet. Patienternas perspektiv på de professionella
yrkesgruppernas normer och värderingar borde belysas.

Det kan också vara av intresse att genomföra ytterligare studier inom hälso- och sjukvården
detta speciellt med fokus på betydelsen av och formerna för de professionella
yrkesgruppernas delaktighet inom organisationsutveckling generellt och vid implementering
av kvalitetskoncept specifikt, detta kopplat till New Public Management.

I ett vidare perspektiv skulle det vara av intresse att genomföra långtidsstudier, men också
mer omfattande kvantitativa studier, av kvalitetsarbete, kopplat till de professionella
yrkesgruppernas vilja och förmåga till utvecklingsarbete. Detta för att se om de resurser
organisationen investerar i kvalitetsutveckling ger mätbara effekter och resultat. Detta i
synnerhet då svensk hälso- och sjukvård har ett behov att hitta metoder för att lösa den
gordiska knuten, nöjda patienter, hög produktivitet och motiverade medarbetare.
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Bilaga 1. Centrala begrepp för den kvalitativa innehållsanalysen
med koppling till arbetets syfte.

Centrala begrepp Kort definition

Kvalitets-
utveckling,
Offensiv
kvalitets-
utveckling

Bergman och Klefsjö (2007) framhåller att begreppet kvalitetsutveckling
handlar om att en verksamhet ska präglas av att ständigt arbeta med
förbättring och utveckling. Ljungberg och Larsson (2001) sätter fokus på
några andra centrala aspekter av betydelse för Offensiv kvalitetsutveckling
nämligen kundfokus, medarbetarnas delaktighet och processorientering.
Swedish Institute for Quality, SIQ, Utmärkelsen Svensk Kvalitet bygger på
också på denna definition. Fördjupas i arbetets kap 2.1.

Engagerat
ledarskap

För att skapa en organisation som präglas av offensiv kvalitetsutveckling
fodras ett ledarskap som på alla nivåer har förmågan och viljan att ta fullt
ansvar för kvalitetsarbetets aspekter, men också arbeta med att utveckla
organisationens kultur. Detta ansvarstagande benämnas av Bergman &
Klefsjö (2007) engagerat ledarskap. SIQ konkretiserar definitionen i
Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Fördjupas i arbetets kap 2.1.

Delaktighet I Offensiv kvalitetsutveckling betonas betydelsen av medarbetarnas
delaktighet för att skapa motivation och engagemang i utvecklings- och
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007). SIQ konkretiserar definitionen
i Utmärkelsen Svensk Kvalitet och benämns Allas delaktighet. Fördjupas i
arbetets kap 2.2.

Motiverande Medarbetarnas motivation kan handla om att arbetet upplevs meningsfullt,
med möjlighet att ta ansvar för att nå ett resultat, samt kunskap om
resultatet uppnåtts (Eriksson-Zetterquist, 2006). Fördjupas i arbetets kap 2.2.

Kultur,
Organisations-
kultur,
Yrkeskulturer

Enligt Schein (2010) kan en organisations eller en grupps kultur definieras
som resultatet av ett kollektivt lärande, vilket ytterst präglar medlemmarnas
kognitioner och beteenden. French och Bell (1999) förtydligar Scheins
sociokulturella modell genom att framhålla att det handlar om
medlemmarnas delade normer, värderingar och antaganden, som i sin tur
påverkar hur de i vardagen betraktar, tänker och agerar. Fördjupas i arbetets
kap 2.3.

Värderingar SIQ framhåller att 13 grundläggande värderingar känneteckna framgångsrika
organisationers kulturer. Fem av dessa värderingar sätter speciellt fokus på
medarbetarnas behov och engagemang samt ledarnas ansvar (SIQ, 2011).
Fördjupas i arbetets kap 2.2.

Professioner,
Profession-
aliserade
yrkesgrupper

Läkare och sjuksköterskor betecknas som professionella utifrån
institutionaliserade kunskaps- och yrkesmonopol verifierade genom
legitimationskrav. Professioner karaktäriseras också av yrken som bygger på
en längre sammanhållen utbildning varvad med praktik, där erfarna kollegor
handleder oerfarna. Professionerna kännetecknas även med särskiljande
språkliga begrepp och en stark kollegial sammanhållning, samt en stark
personlig identifikation med yrket (Söderström, 2005; Thylefors, 2007).
Fördjupas i arbetets kap 2.3.

Samverkan,
Tvär-
funktionell
samverkan

Tvärfunktionell samverkan har visats sig vara framgångsrikt i förändrings- och
utvecklingsarbete. Samverkan i tvärfunktionellt sammansatta grupper skapar
goda möjligheter att lösa komplexa uppgifter, dels genom att medlemmarna
kan stimulera varandra till delaktighet och dels ger möjlighet att se problemet
ur olika kompetensperspektiv (French & Bell, 1999; Sörqvist, 2004). Fördjupas
i arbetets kap 2.3.
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Bilaga 2. Respondenter fokusgrupper och djupintervjuer

Tillfälle Kön Ålder Profession/Roll Klinik

K 55-60 Sjuksköterska 1 Avdelning

K 45-50 Sjuksköterska 2 Avdelning

M 40-45 Sjuksköterska 3 Avdelning

K 35-40 Sjuksköterska 4 Mottagning

K 50-55 Sjuksköterska 5 Mottagning

Fokusgrupp 1.

K 50-55 Sjuksköterska 6 Mottagning

M 60-65 Läkare 1 Avdelning

K 60-65 Läkare 2 Avdelning

K 35-40 Läkare 3 Mottagning

Fokusgrupp 2.

K 35-40 Läkare 4 Avdelning

Djupintervju K 55-60 Sjuksköterska 7 Avdelnings-chef

Djupintervju M 45-50 Sjuksköterska 8 Avdelnings-chef

Djupintervju K 25-30 Sjuksköterska 9 Avdelning

Djupintervju K 55-60 Chef Ledning

Djupintervju M 50-55 Läkare 5 Överläkare

Djupintervju K 55-60 Läkare 6 Verksamhetschef
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Bilaga 3. Inbjudan till fokusgrupper och enskilda djupintervjuer

Hej!
Du är varmt välkommen till intervju/fokusgrupp den 17-18/4-2013. Närmare information om exakt tid
kommer att delges av Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef, Karlskoga Lasarett.

Intervjun kommer att ske i två olika former för att ge en så bred analys som möjligt av
forskningsfrågan. Några kommer att kallas till en djupintervju på individbasis och några kommer delta i
en fokusgrupp. Tiden för intervjun är ca 60 minuter och fokusgruppen ca 120 minuter. Fokusgruppen
kommer att utgöras av individer från samma yrkeskategori.

Syftet med denna intervju är att få medarbetarnas, vid Karlskogas lasarett, syn på de insatser som lagt
grunden för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som erhölls i januari 2013.

Vi som kommer att träffa er är Jonas Boström och Stefan Gradin från Sundsvall. Vi gör detta arbete
utifrån magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. Intervjuerna är
grunden för det examensarbete som avslutar utbildningen.

Tack på förhand för att du bistår med erfarenhet utifrån din yrkesprofession.

Vänligen

Jonas & Stefan
Sundsvall 130405

Student:

Jonas Boström
Kandidatexamen Karolinska Institutet.
Omvårdnadsvetenskap Anestesisjuksköterska.
12 års erfarenhet av akutsjukvård inom mottagningar och prehospital vård.
Enhetschef Akutcentrum Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, sedan drygt två år
Under denna period har vi byggt och startat upp en ny akutvårdsavdelning med plats för 35 patienter
med ett beräknat flöde av 8000-9000 patienter/år.
070-461 35 29, jonas.bostrom@lvn.se

Student:

Stefan H. Gradin
Filosofie kandidat Uppsala Universitet.
Personalvetenskap med inriktning företagsekonomi.
Managementkonsult Colegica AB.
15 års erfarenhet av ledarskap som vd, linjechef och projektledare. Stor erfarenhet av att agera
kravställare och processledare i gränssnittet mellan kund och verksamhet samt har stor kunskap i
marknads- och finansieringsfrågor. Har varit verksam som produktansvarig och affärsutvecklare, en av
pionjärerna som utvecklade Sveriges första internetbank SEB e-bank. 0761-468 350,
stefan.h.gradin@telia.com
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Bilaga 4. Intervjuguide Fokusgrupper

Karlskoga lasarett 17-18/4-2013

Arbetets syfte:
Examensarbetets syfte är att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Fokusgruppernas syfte:
Att genom semistrukturerade frågor och interaktion stimulera respondenterna till att dela
och utveckla tankar och erfarenheter.

Metod och arbetssätt:
1. Två fokusgrupper, med 4-6 deltagare i varje grupp.
2. Grupperna består av homogena yrkesgrupper, den ena gruppen består med läkare och
den andra gruppen med sjuksköterskor.
3. Total tid för var och en av de två fokusgrupperna är 90 minuter inklusive inledning och
avslutning.
4. Hela samtalet spelas in med hjälp av applikation i iPhone.
5. En av författarna faciliterar gruppen och ställer frågor.
6. En författare observerar och gör noteringar samt sköter inspelningen.
7. Deltagare ges möjlighet att komma tilltals utifrån sina respektive yrkesspecifika
perspektiv.

Program:
 Inledning och intr. Arbetet i fokusgrupperna startar med en kort introduktion av
fokusgruppens syfte, arbetssätt samt tidsramar och sekretessförhållanden.

 Kort presentationsrunda av deltagarna.

 Frågor och fördjupningsfrågor ställs (sid 2)

 I faciliteringen ingår att instruera deltagarna till egen reflektion, pardiskussioner eller
helgruppsdiskussioner.

 Avslutning (5 minuter):

1. Funderingar och undringar?
2. Runda, hur upplevde du fokusgruppen, vad tar du med dig?
3. Vad händer nu då….
4. Tack för engagemanget och hjälpen!

1/2
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Huvudfrågor i fokusgruppen

Intervjufrågor

a)Vad betyder Utmärkelsen Svensk kvalitet för dig som läk/ssk?

- Följdfråga: På vilket sätt har du varit delaktig i arbetet?

b)Beskriv några konkreta effekter som du upplever?

c)Enligt din uppfattning vad har syftet med utvecklingsarbetet varit?

d)Kan du ge exempel på några aktiviteter som du deltagit i eller blivit erbjuden att delta i?

e)Hur uppfattar du som läk/ssk dessa aktiviteter?

f)Vilka aktiviteter saknade du som läkare/ssk?

g)Om du sätter dig in i rollen som läkare/sjuksköterska vad karakteriserar arbetssituationen
vid Karlskoga lasarett idag?

- Prioritera de fyra viktigaste!

- Följdfråga: Hur bedömer du att dessa påverkar motivationen?

h)Hur ska man som kollega agera för att ”smälta” in i läkar/ssk-gruppen?

i)Finns det några förhållanden som kan ha ökat viljan till deltagande i förändringsarbeten?

2/2
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Bilaga 5. Intervjuguide individuella djupintervjuer

vid Karlskoga lasarett 17-18/4-2013

Arbetets syfte:
Examensarbetets syfte är att skapa förståelse för hur sjukhusledningen verkat för att
åstadkomma förändringar i en organisation formad av professionella yrkeskulturer. Att
erhålla insikt i vilka förhållanden som haft betydelse för att sjuksköterskor och läkare
utvecklat ändamålsenliga förhållningssätt och beteenden, vilket inneburit att organisationen
fått motta Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Intervjuernas syfte:
Syftet är att skapa en effektiv intervju som präglas och lyhördhet och respekt för
respondenten. Metoden bygger på semistrukturerade frågor.

Metod och arbetssätt:
8. 6 st individuella djupintervjuer.
9. Två läkare och två sjuksköterska, sam en chef från sjukhusledningen.
10. För att erhålla klinikledningsperspektivet har också utvecklingschefen intervjuats.
11. Urvalet till de enskilda individerna till djupintervjuerna har tagits fram av Karlskoga
lasaretts utvecklingschef detta med hänsyn till respondenternas arbetsschema och
kännedom om organisationsstrukturen.
12. Varje intervju planeras till 60 minuter inklusive inledning och avslutning.
13. Intervjuerna genomförs av en författare, som dokumenterar och spelades in via
applikation i I-phone.

Program:
 Inledning och intr. Starta med en kort introduktion av fokusgruppens syfte, arbetssätt
samt tidsramar och sekretessförhållanden.

 Kort presentationsrunda av författarna

 Frågor och fördjupningsfrågor ställs.

 Frågeschema enligt sida 2 i detta dokument.

 Avslutning (7 minuter):

5. Funderingar och undringar?
6. Vad händer nu då….
7. Tack för engagemanget och hjälpen!

1/2
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Huvudfrågor i individuell djupintervju

Intervjufrågor

a)Vad betyder priset svensk kvalitet för dig som läk/ssk?

 Följdfråga: På vilket sätt har du varit delaktig i arbetet?

b)Beskriv några konkreta effekter som du upplever?

c)Enligt din uppfattning vad har syftet med utvecklingsarbetet varit?

d)Kan du ge exempel på några aktiviteter som du deltagit i eller blivit erbjuden att delta i?

e)Hur uppfattar du som läk/ssk dessa aktiviteter?

f)Vilka aktiviteter saknade du som läkare/ssk?

g)Om du sätter dig in i rollen som läkare/sjuksköterska vad karakteriserar
arbetssituationen vid Karlskoga lasarett idag?

 Prioritera de fyra viktigaste!

 Följdfråga: Hur bedömer du att dessa påverkar motivationen?

h)Hur ska man som kollega agera för att ”smälta” in i läkar/ssk-gruppen?

i)Finns det några förhållanden som kan ha ökat viljan till deltagande i förändringsarbeten?

2/2


