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Förord		
  

Vi vill rikta ett stort tack till intervjudeltagarna från Region Östergötland, Region Skåne och 

Västra Götalandsregionen som bidragit med värdefull information. Vi vill även tacka de som 

läst vår uppsats och kommit med konstruktiv kritik samt betydelsefulla synpunkter.  

  

Linköping 28 maj 2017 

  

  

Melica Samy     Anna Lindehammar 

  



  



Sammanfattning	
	
Titel: Processorientering - en förrädiskt tilltalande idé?  

Tillämpbarheten av processorientering i svensk sjukvård 

Författare: Anna Lindehammar och Melica Samy 

Handledare: Jörgen Dahlgren  

Bakgrund: Processorientering kommer ursprungligen från den tillverkande industrin och är en 

förbättringsåtgärd som det har fokuserats på i den offentliga sektorn den senaste tiden. Den 

traditionella organisationsstrukturen i sjukvården är särskiljande på flera sätt. 

Processorientering anses kunna lösa problem som finns i den traditionella 

sjukvårdsorganisationen, däremot kan andra problem med processorientering i sjukvården 

uppstå.    

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera processorienteringens tillämpningsmöjligheter 

i sjukvården. Vi ämnar därmed studera i vilken utsträckning processorientering är tillämpbar i 

svensk sjukvård.  

Kunskapsbidrag: Studien kommer bidra med att öka kunskapen om det processorienterade 

arbetssättet i sjukvården. Resultatet kommer att vara till nytta för landsting och regioner som 

arbetar med eller funderar på att implementera processorientering. 

Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ fallstudiedesign. Fallet processorientering i 

svensk sjukvård har undersökts genom att studera sjukvården i tre regioner, där elva intervjuer 

har genomförts. Tre förutsättningar av processorientering har identifierats och sedan 

analyserats i en sjukvårdskontext för att undersöka tillämpbarheten i svensk sjukvård. De tre 

förutsättningarna är kundfokus, standardisering och helhetsbild.  

Slutsats: Processorientering i sin helhet är ej tillämpbar i svensk sjukvård. Kundfokus går ej 

att uppnå på grund av svårigheter att identifiera vad som skapar värde för kunden samt uppfylla 

och överträffa kundens behov. Standardisering kan inte uppnås på grund av arbetsprocessernas 

komplexitet. Förutsättningen helhetsbild av processer går att uppnå genom att skapa en 

förståelse för hur processen hänger ihop. Däremot kan processorientering vara tillämpbar i vissa 

delar av en sjukvårdsorganisation samt att utvalda aspekter av processorientering kan vara 

fördelaktiga i sjukvården.  

Nyckelord: Processorientering, sjukvård, organisering, offentlig sektor.  

  



Abstract	
	
Title: Process orientation - a seductive, appealing idea? 

The applicability of process orientation in Swedish health care 

Authors: Anna Lindehammar and Melica Samy 

Supervisor: Jörgen Dahlgren  

Background: Process orientation originates from the manufacturing industry and is an 

improvement measure that has been in focus over the past few years in the public sector. The 

traditional organizational structure of health care is distinctive in several ways. Process 

orientation is often considered the solution to problems found in the traditional health care 

organization however, process orientation may also create other problems.  

Contribution: This study will increase knowledge about process orientation in health care. The 

results of the study will be useful for county councils and regions that work with process 

orientation or are considering implementing it. 

Aim: The aim of this study is to analyze the applicability of process orientation in health care. 

We intend to study in what extend process orientation is applicable in Swedish health care.  

Methodology: This study has a qualitative case study design. The case of process orientation 

in Swedish health care has been investigated by studying health care in three regions, where 

eleven interviews have been conducted. Three qualifications of process orientation have been 

identified and then analyzed in a health-care context, in order to investigate the applicability to 

Swedish health care. The three qualifications are customer focus, standardization and an overall 

picture of the process.   

Conclusion: Process orientation is not applicable to the Swedish health-care system. Customer 

focus cannot be achieved due to difficulties in identifying what creates value for the customer 

as well as fulfilling and exceeding the customer's needs. Standardization cannot be achieved 

because of the complexity of the work processes. An overall picture of the process can be 

achieved by creating an understanding of how the process is interrelated. However, process 

orientation can be applied to some areas of a health care organization and selected aspects of 

process orientation may be beneficial in health care. 

Keywords: Process orientation, health care, organization, public sector.  
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Definition av processorientering:  

En fokusering på processer som en helhet med syfte att skapa värde för en kund genom 

återkommande kedjor av aktiviteter. 
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1.	Inledning		
Det inledande kapitlet i denna studie avser att ge läsaren en bild av ämnet genom att beskriva 

processorienteringens ursprung från den tillverkande industrin samt utvecklingen av 

processorientering i sjukvården. Sedan beskrivs sjukvårdens karaktärsdrag och problematiken 

med att implementera ett processorienterat arbetssätt i sjukvården. Detta mynnar sedan ut i 

syftet att undersöka i vilken utsträckning metoden processorientering är tillämpbar i svensk 

sjukvård.  

	
1.1	Bakgrund		
  

“Hon tror att hennes man hade fått leva om det funnits någon enda läkare 
på sjukhuset som sett honom som sin patient. Men han var ingens, knappt 
ens en patient, bara en samling åkommor som skulle åtgärdas var och en 

för sig. Hon har en bild för detta: “In kommer människan, hon kastas upp i 
luften och kommer ned som konfetti.” ” (Zaremba, 2013)  

  

I Zarembas (2013) artikel, publicerad i Dagens Nyheter, om Herr B som blev diagnostiserad 

med cancer, beskrivs ett förlopp under cirka 100 dagar där patienten blev vårdad av totalt 82 

läkare. Berättelsen innehåller både långa väntetider, motvilliga läkare samt felaktig 

medicinering på grund av att ingen läkare hade helhetsansvaret för Herr B. Artikeln utreder vad 

det var som till slut dödade Herr B men det kan konstateras att det i alla fall inte var cancern 

(ibid.).  

  

Sjukvården är ett viktigt område då det berör en stor del av befolkningen och hur sjukvården 

fungerar har därför stor betydelse. Medborgarna vill ha en sjukvård som både är effektiv och 

håller hög kvalitet (Berlin & Kastberg, 2011). Det finns starka åsikter från flera aktörer, till 

exempel från patienter, politiker och verksamhetsutövare om hur vården ska styras och hur de 

gemensamma resurserna ska användas (Eriksson, Holgers & Müllern, 2013). Den svenska 

hälso- och sjukvården är svår att styra på grund av de olika aktörernas åsikter samt då 

sjukvården anses sakna en övergripande strategi och helhetsbild. Detta gör att styrningens 

påföljder blir svåra att analysera (SOU, 2016:2, s. 20). Ansträngningar och förändringar görs 

för att ge patienter bättre vård genom ökad tillgänglighet och effektivitet men i många fall leder 

inte dessa förändringsåtgärder till förväntat resultat på grund av att organisationen är komplex 
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(Norbäck & Targama, 2009). Komplexiteten beror bland annat på sjukvårdssektorns omfattning 

samt att organisationen påverkas av många aktörer (SOU, 2016:2, s. 159).  

  

Det har funnits flera organisationstrender och förbättringsåtgärder i den offentliga sektorn och 

Eriksson, Holgers och Müllern (2013) beskriver dessa som fyra vågor av förändring från 

efterkrigstiden fram till idag, där olika styrverktyg och metoder har implementerats. Första 

vågen innebar stordriftsfördelar och långsiktsplanering, andra vågen decentralisering och 

målstyrning och den tredje vågen privatisering och marknadslösningar. Den fjärde vågen som 

har pågått från år 2000 och fram till idag innebär att den offentliga sektorn fokuserar på 

processorienterad styrning, integrering och värdeskapande (ibid.). Förändringsåtgärder är ett 

sätt att svara på samhällets krav om bättre vård som riktats mot hälso- och sjukvården (Falk & 

Nilsson, 1999) där processorientering har varit i fokus de senaste åren (Eriksson, Holgers & 

Müllern, 2013).  

  

Sjukvården är traditionellt uppbyggd utifrån en funktionsorienterad organisationsstruktur 

(Nilsson, 2008), som kännetecknas av att aktiviteter och yrkesgrupper som liknar varandra är 

samlade i en och samma funktion och rapporterar till en chef (Jackson & Morgan, 1978, s. 126). 

En form av processorientering är då funktionerna finns kvar men blir kompletterade med 

horisontella processer (Stigendal & Johansson, 2003) vilket visas i figur 1. Processer i 

sjukvården består av olika patientgrupper eller diagnoser som löper igenom funktionerna 

(Kastberg & Siverbo, 2013). 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Figur 1. Illustration av en horisontell patientprocess 

  

Patientens process 

Funktioner (kliniker) 
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I Zarembas (2013) artikel upplevde Herr B långa väntetider och bristande helhetsansvar. I 

processorienterade sjukvårdsorganisationer är fokus på patienten och vårdpersonalen anses få 

en helhetsbild kring vårdprocessen (Eriksson, 2005). Genom att utse ansvariga för processer 

samt kartlägga och förbättra flöden har landsting på senare tid arbetat med processorientering 

(Socialstyrelsen, 2015). Definitionen för processorientering som denna studie utgår ifrån är: En 

fokusering på processer som en helhet med syfte att skapa värde för en kund genom 

återkommande kedjor av aktiviteter. 

  

Processer kan illustreras med hjälp av en metafor som består av en kanal med olika båtar som 

tar sig fram på den. Båtarna representerar till exempel olika produkter som flödar genom 

processen (Rentzhog, 1998), vilket i sjukvården skulle liknas med patienter. Enligt Rentzhog 

(1998) är målet med att arbeta med processer att se till att kanalen blir så lätt som möjligt att 

åka igenom, istället för att låta varje båt för sig hitta den bästa vägen genom kanalen.  

  

Processer och processorientering är svårdefinierade begrepp som tolkas olika beroende på 

bakgrund och bransch och det finns många olika definitioner. Begreppet process kan både 

användas med fokus på aktivitetens upprepade natur eller förändring över tid. En kombination 

av dessa innebär ständiga försök till förbättringar för att skapa värde för kunden, men detta 

kräver någon form av standardiserade aktiviteter (Rentzhog, 1998). Processorienteringen i 

sjukvården har inspirerats från industrin, som har inspirerats av Toyota och andra japanska 

företag. Att styra och studera processer för att göra dem effektiva är vad sjukvården framförallt 

har tagit med sig från japanska företag. Styrningen i Toyota handlade främst om att eliminera 

aktiviteter som inte var värdeskapande och fokuserade på hur aktiviteterna förhöll sig till 

varandra, då det kan leda till slöseri med resurser om inte produktionen samordnas (Berlin & 

Kastberg, 2011). Processorientering i privata organisationer har resulterat i positiva resultat, 

bland annat kostnadsbesparingar genom standardisering av arbetssättet och att medarbetarna 

får en ökad förståelse för kundens behov och verksamhetens strategier. Andra positiva resultat 

är möjligheten att genomföra förändringar i verksamheten och effektivisering av arbetskraften 

(Palmberg, 2010).  

  

Det finns forskning som tyder på att processorientering i sjukhus leder till ett förbättrat resultat 

(Cleven, Mettler, Rohner & Winter, 2016). Syftet med processorientering i sjukvården är att 

kvalitetssäkra processerna. Det innebär att ständigt förbättra processerna genom att 

effektivisera och förbättra arbetet med patienter (Blomqvist, 2007). Eriksson (2005) anser att 
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processorientering i vården innebär att patienten vårdas enligt riktlinjer för arbetsprocesserna. 

Arbetet med processorientering innebär kontinuerlig förbättring och utvärdering men även att 

skapa värde för patienten och uppfylla dess behov. 

  

I flera sjukhus används processorientering genom begrepp som vårdkedja och vårdprogram för 

att beskriva kedjor av sammankopplade aktiviteter (Eriksson, 2005). För att kartlägga 

patientens väg genom vården kan vårdkedjor studeras, vilket anses vara en form av 

processorientering på grund av patientperspektivet och fokus på flödet. Det innebär att 

patientens perspektiv är i fokus och hur dennes sekvenser genom vården är sammanlänkade, 

vilket kan bidra till eliminering av onödiga väntetider (SKL, 2007). Arbeten för att göra vården 

mer jämlik och minska geografiska skillnader har initierats. Sjukvården har börjat arbeta med 

standardiserade vårdförlopp, främst i cancervården (SKL, 2016). Standardiserade vårdförlopp 

har ett processynsätt och arbetar med att utveckla processer genom att kartlägga flöden och 

förlopp (Socialstyrelsen, 2015). Det innebär att det finns riktlinjer för många diagnoser för att 

standardisera förloppet i hela landet vilket ska bidra till kortare vårdtider (SKL, 2016). I Sverige 

har ett arbete med processorientering varit i fokus för landsting den senaste tiden 

(Socialstyrelsen, 2015) och är en organisationstrend som används i offentlig sektor idag 

(Eriksson, Holgers & Müllern, 2013).  

  

1.2	Problemformulering	
  

Processer definieras som “en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för en kund” (Rentzhog, 1998, s. 30). Detta för tankarna till ett löpande band, till exempel vid 

tillverkning av bilar, där aktiviteter sker i sekvenser som tillsammans skapar ett återkommande 

flöde genom produktionen. Vid tillverkning av en bil är arbetsförloppet förutbestämt då kunder 

efterfrågar en viss bilmodell och företaget vet vilka aktiviteter som krävs för att producera just 

den bilmodellen. Detta beskriver ett förlopp liknande definitionen av Rentzhog (1998) och det 

kan således anses passande med processer i tillverkande företag som producerar homogena 

produkter.  

  

Sjukvården skiljer sig från tillverkande företag, till exempel genom att människor behandlas 

och inte produkter. En patient kännetecknas av olika diagnoser, bakgrund och tillstånd där 

många arbetsuppgifter är situationsberoende, medan resultatet vid tillverkning av en bil är känt. 

Enligt Mintzberg (1999[1983]) kännetecknas sjukvården av att färdigheter och kunskap 
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standardiseras. I dessa organisationer är arbetsprocesser och output svåra att standardisera på 

grund av att arbetsprocesser är komplexa och output svår att mäta. Enligt Norbäck och Targama 

(2009) kallas hälso- och sjukvård för en professionell organisation då den består av 

yrkesutövare med lång utbildning och stor kunskap. De höga kraven på kompetens kräver att 

yrkesutövarna får stöd från kollegor med liknande kunskaper vilket är nödvändigt för en 

medicinsk specialisering (ibid.). En intressant fråga är om det är passande att organisera och 

styra utefter processer i en sjukvårdsorganisation.  

  

Processorientering är en tilltalande metod för ledningen av sjukvårdsorganisationer eftersom 

det anses ge fördelaktiga resultat. I en sjukvårdsorganisation har anställda stort inflytande och 

påverkar utfallet av processorientering. Processorientering kan hindras av att läkargruppen inte 

prioriterar processens mål utan istället är fokuserade på medicinska resultat (Hellman, Kastberg 

& Siverbo, 2015). Den traditionella sjukvården och dess funktionsorganisation har bidragit till 

specialisering vilket innebär att sjukvårdspersonalen har stor kunskap inom deras specifika 

område och avdelning (Eriksson, 2005). Detta innebär en funktionell struktur där en helhetsbild 

och samarbete mellan avdelningar eller funktioner ofta saknas (SOU, 2016:2, s. 132). Istället 

fokuserar avdelningar på specifika medicinska specialitetområden (Eriksson, 2005), vilket kan 

leda till att patienter slussas runt mellan avdelningar där ingen har ansvar för förloppet mellan 

avdelningarna, eller helheten (SOU, 2016:2, s. 22). I en sjukvårdsorganisation behövs inte 

enbart funktioner utan även processer för att främja samarbete (Fältholm & Jansson, 2008). En 

funktionsorganisation i sjukvården skiljer sig från processorientering, som fokuserar på 

aktiviteter för en specifik patientgrupp eller diagnos. Genom att fokusera på patientgrupper och 

diagnoser istället för medicinska specialiteter hämmas inte organisationen av att de olika 

avdelningarna inte har någon koppling (Eriksson, 2005). Däremot kan specialiseringen bli 

lidande vid implementering av processorientering, på grund av mindre fokus på funktionerna 

(Fältholm & Jansson, 2008).  

  

Sjukvården skiljer sig från den tillverkande industrin genom att vara en professionell och 

komplex organisation där kompetensen standardiseras på grund av svårigheter att standardisera 

arbetssättet (Mintzberg, 1999[1983]; SOU, 2016:2, s. 159). Brister i den funktionsorienterade 

organisationen kan ha lett till att processorientering vuxit fram i sjukvården då 

processorientering anses kunna lösa funktionsorganisationens begränsade helhetssyn 

(Stigendal & Johansson, 2003). Däremot kan det uppstå andra problem som att specialiseringen 

blir lidande (Fältholm & Jansson, 2008). Processorientering beskrivs av Eriksson, Holgers och 
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Müllern (2013) som en trend vilket gör det intressant att studera om processorientering 

verkligen är en lämplig metod i sjukvården. I denna studie analyseras tillämpbarheten av 

processorientering i en organisation som sjukvården där aktiviteterna är anpassade efter 

situationen (Mintzberg, 1999[1983]). Studien avser att undersöka hur processorientering kan se 

ut, och fungera, i sjukvården och utifrån detta analysera hur tillämpbar processorientering är i 

sjukvården.  

  

1.3	Syfte	
 

Syftet med denna studie är att analysera processorienteringens tillämpningsmöjligheter i 

sjukvården. Vi ämnar därmed studera i vilken utsträckning processorientering är tillämpbar i 

svensk sjukvård.  

  

1.4	Kunskapsbidrag	
 

Forskning visar att processorientering leder till positiva resultat gällande patientnöjdhet och 

finansiella mått (Cleven m.fl., 2016).  I Sverige har ett arbete med processorientering varit i 

fokus för landsting den senaste tiden (Socialstyrelsen, 2015) och tidigare forskning kring 

processorientering i svensk sjukvård har bland annat fokuserat kring problem och hinder vid 

implementering av processorientering (Hellström, Lifvergren & Quist, 2010; Fältholm & 

Jansson, 2007; Eriksson, 2005). Även forskning kring ekonomiska styrsystem i förhållande till 

processorientering har studerats (Kastberg & Siverbo, 2013). Tidigare forskning har inte 

undersökt tillämpbarheten av processorientering i svensk sjukvård och denna studie ska således 

undersöka detta. Studien kommer bidra med att öka kunskapen om det processorienterade 

arbetssättet i sjukvården och i hur stor utsträckning metoden är tillämplig i sjukvården. 

Resultatet kommer att vara till nytta för landsting och regioner som arbetar med eller funderar 

på att implementera processorientering, till exempel enheter för verksamhetsutveckling och 

kvalitetsutveckling i sjukvården.  
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2.	Metod	
I kapitlet presenteras metodologiska val samt studiens utformning. I metodavsnittets första del 

beskrivs den kvalitativa studiens fallstudiedesign samt den iterativa ansatsen. Sedan behandlas 

hur studien har genomförts genom intervjuer samt dess urval. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studiens kvalitet och etik. Tre förutsättningar för processorientering har 

identifierats i studien och sedan analyserats i en sjukvårdskontext för att undersöka 

tillämpbarheten i svensk sjukvård. 

	
2.1	Forskningsdesign	
  

2.1.1	Perspektiv	och	forskningsstrategi	
 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver det fenomenologiska perspektivet som kännetecknas 

av subjektivitet och tolkning. Med hjälp av beskrivningar från intervjupersonernas livsvärld 

önskar vi få en rik bild av processorientering i sjukvården. För att undersöka i vilken 

utsträckning processorientering är tillämpbar i sjukvården är upplevelser av hur fenomenet 

processorientering fungerar i kontexten sjukvård nödvändiga. Som forskare var det viktigt att 

vi kunde sätta oss in i olika situationer samt ha en tolkande roll av både teori och insamlat 

material. I studien har fenomenet processorientering studerats i kontexten sjukvård för att 

undersöka i vilken utsträckning processorientering är tillämpbart i sjukvården. En kvalitativ 

metod är passande för att beskriva fenomenet i dess kontext vid syftet att öka kunskapen (ibid.).  

  

Processorientering är ett svårdefinierat begrepp som saknar en klar definition och det kan bli 

problematiskt att använda sig av en kvantitativ metod. Kvantitativa undersökningar förutsätter 

att fenomenet som ska undersökas har en tydlig och klar definition för att kunna göra 

beräkningar av statistisk karaktär (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvantitativ forskning bygger 

på objektiva mätningar medan kvalitativ forskning grundar sig i rik och fyllig information 

(Bryman & Bell, 2013, ss. 49–50). Då processorientering är ett begrepp som definieras och 

används olika kan det vara svårt att använda en kvantitativ design som bygger på siffror och 

objektiva mätningar, att få mer rik information kring hur processer i sjukvården används är mer 

passande för att besvara studiens syfte. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning 

metoden processorientering är tillämpbar i sjukvården genom att samla information från 
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organisationer som har implementerat processorientering. För att kunna gå in mer på djupet och 

få tillgång till information kring hur organisationerna använder processer i sin organisering och 

styrning är en kvalitativ studie lämplig (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

	
2.1.2	Ansats		
 

I studiens analys kombineras empiri och teori för att kunna se samband och öka förståelsen 

kring fenomenet processorientering. Det finns två huvudsakliga förhållanden mellan teori och 

empiri, dessa är induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2013, ss. 31–32). Utgångspunkten 

för studien ligger i teori för att undersöka sjukvårdens organisatoriska särdrag samt hur detta 

fungerar i kombination med processorientering. Med hjälp av de studerade organisationerna 

har vi samlat in information kring processorientering i en verklig sjukvårdskontext. För att 

undersöka i vilken utsträckning processorientering i sjukvården är tillämpbar har det empiriska 

materialet jämförts med teori och nya förklaringar i teorin har identifierats. Ansatsen varvar 

mellan teori och empiri under hela forskningsprocessen för att förklara fallet. Bryman och Bell 

(2013, s. 32) beskriver att målet med en induktiv ansats är att generera teori utifrån den 

insamlade empiriska datan. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 54–57) har induktion sin 

utgångspunkt i empiri för att kunna se ett samband och dra slutsatser utifrån det. En deduktiv 

ansats, till skillnad från en induktiv ansats, utgår från teori för att till exempel förklara ett fall. 

Oftast formuleras hypoteser utifrån teori som sedan styr den empiriska insamlingen av data 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har identifierat teman med utgångspunkt i teorin för att 

undersöka dessa i empirin, sedan har ytterligare teori studerats för att förklara nya upptäckter. 

Ansatsen har varvat mellan det teoretiska underlaget och den empiriska datan på grund av 

möjligheten att undersöka nya upptäckter och förklaringar. Detta innebär varken en deduktiv 

eller induktiv ansats, utan istället en iterativ ansats (Bryman & Bell, 2013, s. 34).  

  

2.1.3	Fallstudie	
 

Det är viktigt att tydligt definiera vad som är fallet i en studie, det vill säga vad som särskiljer 

fallet (Yin, 2007). Fallet i denna studie är processorientering i svensk sjukvård som i studien 

analyserats med hjälp av tre regioner. De studerade processerna i fallet är de praktiskt 

medicinska processerna som inbegriper patientens resa genom vården. Det innebär att 

fallstudien är avgränsad till regionernas arbete i sjukvården. Yin (2007) beskriver fallstudien 

som en empirisk undersökning där en företeelse studeras i dess kontext. I en fallstudie finns det 
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fler faktorer och variabler än endast datapunkter som är intressanta att studera. Företeelsen 

processorientering studeras i kontexten sjukvård genom insamling av empiri från sjukvården i 

tre regioner med hjälp av intervjuer och dokument. Enligt Yin (2007) bör fallen i en 

flerfallsstudie väljas utefter att de förutsätter liknande eller icke-liknande resultat. Begreppet 

processorientering har många olika definitioner och kan användas på olika sätt, det är då svårt 

att förutsätta liknande eller icke-liknande resultat och jämförelse mellan regionerna inte är 

något som eftersträvas. Av denna anledning var det inte aktuellt för studien att undersöka flera 

fall. Vi har valt ett fall med flera analysenheter för att med hjälp av enheterna, som består av 

regionerna, kunna analysera processorienterad sjukvård (ibid.). Syftet är inte att jämföra de 

olika regionerna utan att undersöka den organisatoriska kontexten sjukvård i kombination med 

processorientering. För att göra detta krävdes empiriskt material från relevanta analysenheter 

som arbetar med processorientering.  

  

2.2	Tillvägagångssätt		
  

2.2.1	Urval	
  

Val	av	organisationer	
 

Regioner bedriver verksamhet i hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och utveckling i form av 

bland annat kultur, utbildning, miljö och samhällsplanering (Region Östergötland, 2017a; 

Region Skåne, 2017; Västra Götalandsregionen, 2017a). Studien har fokuserat på regionernas 

arbete kring vård och hälsa. I denna studie syftar hänvisningar till regioner enbart till deras 

arbete i sjukvården. Då en person inte insjuknar med en diagnos utan med symtom har 

patientprocesser från dess början studerats. Sjukhus och vårdcentraler har inkluderats, eftersom 

en patientprocess kan starta i båda. Vården i tre regioner, vilket innefattar sjukhus och 

vårdcentraler, har studerats och hur vårdprocesserna i dessa fungerar. Då aktiviteter i en 

vårdprocess till största del utförs på sjukhus har fokus legat på processer i sjukhus, men med 

insikten om att det sker övergångar mellan primärvård och sjukhus. På grund av studiens 

begränsade tid och resurser har vi enbart studerat svenska regioner, då dessa ansågs mer 

lättillgängliga.  

  

De regioner som vi har valt ut som analysenheter är Region Skåne, Region Östergötland och 

Västra Götalandsregionen. I Västra Götalandsregionen finns det sjukhus som har kommit långt 
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med processarbetet och därför studeras de två sjukhusen Södra Älvsborgs sjukhus och 

Skaraborgs sjukhus. Kriteriet som vi utgick ifrån vid val av organisationer var att de sedan 

några år tillbaka skulle ha implementerat ett arbete med processer eller processorientering. Det 

processorienterade arbetssättet skiljer sig åt för olika organisationer vilket identifierades vid 

telefonkontakt med regionerna samt genom att läsa tidigare forskning och rapporter inom 

området. För att få så mycket information som möjligt om fallet processorientering i sjukvården 

har vi valt tre analysenheter.  

  

Val	av	intervjupersoner	
 

Vår ambition vid urval av intervjupersoner var att intervjua personer på både en övergripande 

regionnivå, övergripande sjukhusnivå samt vårdpersonal som direkt arbetar med patienter för 

att få flera synvinklar. Sammanlagt har vi genomfört elva intervjuer med personer på en 

övergripande nivå både för regioner och sjukhus, vilket var viktigt för att få ett övergripande 

perspektiv över hur processer fungerar i sjukvården. För mer information om respondenterna 

se bilaga 1. Två respondenter som delvis arbetar med kliniska arbetsuppgifter, det vill säga 

praktiskt arbete med patienter har intervjuats. Däremot har vi inte intervjuat någon person som 

främst arbetar direkt med patienter i sitt dagliga arbete, på grund av svårtillgänglighet och stor 

arbetsbelastning. Implementering och utvecklingsarbete sker på en övergripande nivå på 

sjukhus och regioner och därför har detta perspektiv varit i fokus. Däremot hade komplettering 

genom ett kliniskt perspektiv givit en bredare bild. De personer som intervjuats har varit 

involverade i att implementera och utveckla processer samt intresserat sig för att arbeta med 

processer, vilket kan leda till en positiv vinklad bild. Då studiens syfte är att undersöka 

tillämpbarheten av processorientering kan intervjupersonerna därmed bidra med en positiv bild 

av hur verksamheten ser ut. Det kan även resultera i avsaknad av data i delar av verksamheten 

där arbetet med processorientering inte lämpat sig.  

  

Vid val av respondenter har vi använt ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet ej har 

gjorts med hjälp av en slumpmässig urvalsteknik (Bryman & Bell, 2014, ss. 192, 204). Den 

urvalsstrategi som vi har använt är ett målinriktat urval (Merriam, 1994) och detta innebär att 

respondenter har valts ut för att dessa anses ha information som krävs för studiens syfte. (Chein, 

1976, s. 521). Genom att kontakta sjukhus och regioner har de hjälp till att upprätta kontakt 

med andra respondenter som ansågs ha relevant information för studien. Med hjälp av 

telefonsamtal har vi bedömt hur lämplig personen är för studien. Det kan liknas med vad 
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Bryman och Bell (2013, ss. 206–207) beskriver som ett snöbollsurval, vilket innebär att 

personer som är relevanta för undersökningen kontaktas och genom dessa skapas ytterligare 

kontakt med möjliga respondenter. Respondenterna är personer med en övergripande bild av 

processarbetet som antingen arbetar med processer eller utvecklar processer. För att bidra till 

studiens syfte var det viktigt att intervjua de individer som kunde bidra med tillräcklig 

information kring processorienterad sjukvård och vi har använt en kombination av målinriktat 

urval och snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013, ss. 206–207; Chein, 1976, s. 521). 

     

2.2.2	Insamling	av	data		
  

Genomförande	av	intervjuer	
 

I syfte att samla information kring processorienterad sjukvård och hur detta fungerar i praktiken 

har vi genomfört intervjuer. Intervjuer är en lämplig metod då tillgång till intervjupersonernas 

erfarenheter, upplevelser och tolkningar av processorienterad sjukvård är i fokus (Kvale & 

Brinkmann, 2014, ss. 44–45). Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med 

hjälp av en utformad intervjuguide som innehöll teman och ämnen vilket vi som intervjuare 

utgick från, se bilaga 3. När ett fenomenologiskt perspektiv tillämpas är öppna frågor i en 

intervju fördelaktiga för att få respondenter att beskriva egna upplevelser kring hur 

processorientering fungerar i sjukvården (ibid.). Teman i intervjuguiden var främst 

förutsättningar för processorientering för att sedan i analysen kunna bedöma 

processorienteringens tillämpbarhet, andra teman var svårigheter och möjligheter samt 

organisationsstruktur. Detta var inget som strikt följdes till skillnad från en strukturerad intervju 

där intervjuaren exakt utgår från intervjuguiden (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom en 

semistrukturerad intervju hade vi friheten att avvika från intervjuguiden och vara flexibla med 

ordningsföljd, nya frågor och följdfrågor (Bryman & Bell, 2013, ss. 475–476). Därigenom 

kunde anpassning till situationen ske och följdfrågor om ämnen som ansågs vara relevanta 

kunde ställas. Vid intervjuer av nyckelpersoner fanns det en möjlighet att vara öppen för nya 

insikter om ämnet och samtidigt hålla intervjun inom ramen för det som skulle undersökas.  

  

Vi har genomfört elva intervjuer som bestått av personliga intervjuer, telefonintervjuer och 

videointervjuer. Vid personliga intervjuer var det lättare att lägga märke till kroppsspråk och få 

respondenten att känna sig bekväm, vilket var svårare vid en telefonintervju. En telefonintervju 

är positiv i den bemärkelsen att den kräver mindre kostnad och tid. Intervjupersoner kan känna 
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sig mer anonyma vilket är positivt då fysisk närvaro vid intervjuer kan orsaka förändrat 

beteende (Jacobsen, 2002, ss. 161–162). Personliga intervjuer genomfördes med Region 

Östergötland på grund av tillgängligheten samt de positiva effekterna av personliga intervjuer. 

Med Region Skåne och Västra Götalandsregionen har vi gjort telefonintervjuer och 

videointervjuer på grund av avståndet och studiens brist på resurser. Vi har genomfört två 

videointervjuer, vilket kan underlätta möjligheten att lägga märke till kroppsspråk. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 156) ska intervjuer göras tills fler inte bidrar med någon ny kunskap 

och då uppstår mättnad. Vi har utfört intervjuer på de tre regionerna tills återkommande teman 

och liknande svar har identifierats i respondenternas beskrivningar. Mättnad uppstod om fallet 

processorientering i sjukvården efter elva intervjuer med de tre regionerna.  

  

Litteraturinsamling	
 

Det är viktigt att göra en genomgående litteraturgenomgång för att kartlägga tidigare forskning 

(Merriam, 1994). Vi har gjort en bred litteraturgenomgång för att identifiera artiklar och böcker 

inom ämnet, för att klargöra tidigare forskning samt relevant litteratur för studien. Vi har 

tillämpat ett kritiskt förhållningssätt mot den använda litteraturen i studien. Studien bygger på 

vetenskapligt publicerade artiklar för att säkerställa litteraturens relevans, men kompletteras av 

böcker för en större förståelse om ämnet. I databaserna Libris, Google Scholar, Scopus och 

Unisearch har vi sökt litteratur på både svenska och engelska. Huvudsakliga sökord i studien 

var processorientering, process, processledning, sjukhus, sjukvård, offentlig sektor och 

organisering. Med hjälp av sökorden har vi identifierat relevant litteratur och genom att studera 

litteraturens referenser har ytterligare relevanta källor upptäckts.  

  

Dokument	och	sekundärdata	
	
De använda dokumenten i studien ska främst stödja informationen från intervjuerna (Yin, 

2007). Empirin på ett av sjukhusen i en region har kompletterats med en tidigare studie gjord 

på sjukhuset för att stödja och utöka den insamlade empirin från intervjuerna. I studiens empiri 

har vi använt dokument från Socialstyrelsen och SKL för att övergripande förklara processer i 

svensk sjukvård. Det finns en problematik med att använda sig av dokument i en vetenskaplig 

studie då dessa inte är utformade för studiens ändamål (Merriam, 1994). Vi har tagit hänsyn till 

detta i form av en kritisk reflektion över dokumenten och sekundärdatans ursprung samt att 

dessa endast fungerat som ett komplement till primärdatan.  
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2.2.3	Bearbetning	och	analys	av	data	
 

Under samtliga elva intervjuer har vi använt ljudinspelning för att i efterhand kunna transkribera 

alla intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 219). Vi har endast återgett vad intervjupersonerna 

säger i intervjun, det vill säga ej pauser eller små upprepande ord som “mm” och “eh” (ibid. s. 

221). När intervjuerna var utskrivna kodades intervjuutskrifterna för att kunna identifiera olika 

nyckelord, dessa nyckelord var enkla ord nära originalorden från intervjupersonen. Sedan 

gjorde vi en mer djupgående kategorisering av dessa nyckelord där de mest relevanta 

kategorierna valdes ut och relaterades till teorimässiga begrepp (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

24; Fejes & Thornberg, 2015) 

  

Analysen i rapporten har haft en liknande utformning som Jacobsen (2002, s. 216) beskriver att 

en analys av kvalitativ data bör ha, vilket innebär de tre stegen beskrivning, kategorisering samt 

kombination. Beskrivning gjordes vid transkriberingen av intervjumaterialet för att få en så 

objektiv bild av materialet som möjligt. Sedan har vi, som tidigare beskrivits, kategoriserat det 

utskrivna intervjumaterialet för att få en överblick och kunna visa på vad intervjuerna har givit 

för information. De kategorier som främst identifierades rörde studiens tre förutsättningar för 

processorientering samt möjligheter och svårigheter med processorientering. Dessa kategorier 

har sedan legat till grund för empiriavsnittets utformning. I det sista steget som Jacobsen (2002, 

s. 240) kallar kombination, har vi analyserat de olika kategorierna för att hitta likheter och 

skillnader mellan olika kategorier samt kopplat detta till teori. För att svara till syftet och 

undersöka om processorientering är lämplig samt i vilken utsträckning metoden är tillämplig i 

sjukvården inleddes en analys kring de tre identifierade förutsättningarna. Med utgångspunkt i 

teorin för de olika förutsättningarna har vi diskuterat dess tillämpbarhet med hjälp av empiriskt 

insamlat material. För att undersöka i vilken utsträckning processorientering är tillämpbar har 

sjukvårdens organisationsstruktur analyserat. Detta för att diskutera vilken typ av 

organisationsstruktur som bäst lämpar sig för processorientering i sjukvården.   

 

2.3	Kvalitet	
  

Kvalitetsbegrepp som reliabilitet och validitet kommer ursprungligen från kvantitativ forskning 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvale och Brinkmann (2014, ss. 295–296) diskuterar bland 

annat reliabilitet, anpassad till den kvalitativa intervjudesignen. Reliabilitet innebär att en annan 

forskare ska kunna upprepa studien och få samma resultat. Att upprepa en studie kan vara 
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problematiskt i en kvalitativ intervjustudie då respondenterna kan ge varierande svar beroende 

på situation. Detta har vi försökt att undvika genom att inte ställa några ledande frågor eller ha 

ett ledande kroppsspråk. Vid transkribering av materialet har ord för ord transkriberats i syfte 

att säkra reliabiliteten i intervjuutskriften. Dessutom har vi analyserat det transkriberade 

materialet var för sig, detta för att motverka allt för subjektiva tolkningar, för att sedan analysera 

det gemensamt (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 224–225).  

  

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 300–301) diskuterar också begreppet validitet vilket innebär 

att studien studerar det som den avser att studera. Syftet med studien är att undersöka 

processorientering i sjukvården och då majoriteten av respondenterna inte arbetar kliniskt kan 

en begränsad bild av sjukvården erhållas på grund av att respondenternas arbetsuppgifter är på 

en övergripande nivå. Däremot har huvudparten av respondenterna en bakgrund i det kliniska 

arbetet, som läkare eller sjuksköterska, vilket bidrar till en rikare bild av sjukvården då de har 

erfarenhet av kliniska arbetsuppgifter. Även Yin (2007) beskriver validitet genom begreppen 

intern och extern validitet som är tillämpliga för samhällsvetenskaplig forskning, och 

fallstudier. För att beakta den interna validiteten gäller det enligt Yin (2007) att visa på kausala 

samband. Då denna studie inte ämnar påvisa några kausala samband har detta kvalitetskriterium 

i stället tillämpats genom att visa på överensstämmelse mellan det empiriska materialet och 

teoretiska begrepp. Genom att samla empiri från flera regioner och flera intervjupersoner, samt 

tydligt förankra analysen av dessa i teorin, anser vi att slutsatsen kan styrkas och härledas. 

Intervjupersonerna har fått ta del av respektive intervjuutskrift för att kunna säkerställa 

tillförlitligheten i det empiriska materialet. 

  

Huruvida den externa validiteten, det vill säga dess generaliserbarhet, uppfylls genom en 

fallstudiedesign är ett väl diskuterat ämne (Yin, 2007). En kritik mot den kvalitativa 

forskningen som Bryman och Bell (2013, s. 49) beskriver är att den är subjektiv i den mening 

att den är utformad utefter vad forskarna anser viktigt. Kvalitativ forskning är svår att 

generalisera utanför den situation där studien görs och kritiker menar att en kvalitativ studie 

inte kan generaliseras till andra miljöer. Målet med en fallstudie är inte att generalisera för hela 

populationen, utan att generalisera till teori (ibid. s. 87). Då studiens syfte är att kunna uttala 

sig om processorientering i den svenska sjukvården, krävs en applicerbarhet utöver de studerade 

regionerna. Genom att tydligt förankra fallet processorientering i sjukvården, och i teori kring 

sjukvårdens organisatoriska särdrag har studien ämnat att studera tillämpbarheten av 

processorientering i sjukvården i ett större perspektiv än enbart i de olika regionerna. De tre 
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regionerna som analysenheter har givit ett empiriskt underlag att kunna analysera sjukvårdens 

organisatoriska särdrag. Med utgångspunkt i teorin om vad som särskiljer studiens fall och 

genom den insamlade empirin avser resultatet för studien kunna generaliseras till den teoretiska 

organisatoriska kontexten svensk sjukvård, snarare än enskilda sjukvårdsorganisationer.  

  

2.4	Etiska	aspekter	
  

Det är viktigt att en undersökning förhåller sig till etiska frågor och ett etiskt förhållningssätt 

(Merriam, 1994). Det etiska förhållningssättet ger forskaren vägledning och råd under studiens 

gång (Bryman & Bell, 2013, s. 158). Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav när 

det gäller forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att berörda personer ska bli väl informerade 

om studien. Deltagarna blev informerade om forskningens syfte då de blev tillfrågade att delta. 

I god tid innan intervjun skickades information på mail, se bilaga 2. De blev tydligt informerade 

om att deltagande sker frivilligt och att den insamlade informationen endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Samtyckeskravet uppfylls genom att alla deltagarna blev 

informerade innan studiens start att deltagande är frivilligt och får avbrytas under 

undersökningens gång om så önskas. Deltagarna har blivit tillfrågade om intervjun får spelas 

in. Konfidentialitetskravet behandlar forskarens tystnadsplikt. Deltagarna har blivit 

informerade om att uppgifter från studien har hanterats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt uppgifterna för att skydda intervjupersonerna. Deltagarna har blivit noga tillfrågade 

om de vill vara anonyma eller om organisationens namn och deras titel fick nämnas i studien. 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter och insamlat material enbart ska användas för 

studien, alltså i forskningssyfte och inte finnas tillgängliga för obehöriga. Förutom dessa 

huvudkrav har deltagarna i undersökningen granskat intervjuutskriften innan publicering samt 

bli tillfrågade om de vill ta del av forskningsresultatet (ibid.).  
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3.	Teoretisk	referensram	
I denna del kommer teoretiska modeller och begrepp att introduceras. Teorier och modeller 

presenteras kring processorientering i den privata sektorn, sjukvårdens organisatoriska 

särdrag samt processorientering i sjukvård. Avsnittet börjar med att på en övergripande nivå 

klargöra för vad processer och processorientering är och dess ursprung ur industrin. Sedan 

presenteras sjukvårdsorganisationens särskiljande drag för att kombinera dessa och beskriva 

processorientering i sjukvården. Med utgångspunkt i teorin om processorientering i den privata 

sektorn, avslutas kapitlet med förutsättningar som krävs för processorientering i syfte att kunna 

analysera dess tillämpbarhet i sjukvårdsorganisationer.  

  

3.1	Processorientering	
  

3.1.1	Definitioner	av	process	och	processorientering	
 

Processer och processorientering är svårdefinierade begrepp och det finns många olika 

definitioner (Rentzhog, 1998; Nilsson, 2003). Nedan presenteras definitioner för att klargöra 

begreppen, sedan presenteras en kombinerad definition utifrån dessa som kommer att användas 

i studien. Rentzhog (1998) presenterar två olika perspektiv på processer. Det första är 

ingenjörperspektivet vilket innebär “att man ser processen som en standardiserad serie av 

upprepade aktiviteter som omvandlar ett “input” till ett resultat.” (Rentzhog, 1998, s. 25). Det 

andra är det samhällsvetenskapliga perspektivet vilket beskriver processer som en förändring 

över tiden. Dessa två perspektiv bör kombineras vid processorientering, alltså ska processen 

standardiseras men även förändras över tiden vilket leder fram till definitionen “En process är 

en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund” (Rentzhog, 

1998, s. 30). Målet med att arbeta med processer är att ständigt förbättras, och för att lyckas 

med detta betonas vikten vid att aktiviteterna är repetitiva (ibid.).  

  

Bergman och Klefsjö (2007) presenterar en definition på process inom kvalitetsområdet vilket 

är “En process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa 

något åt extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 470). Karaktärsdragen för en 

process är att den består av flera länkade aktiviteter, det finns en början och ett slut, det finns 

en kund och en leverantör, processen ska vara repetitiv och resultatet värdeskapande (ibid. s. 

471). Stigendal och Johansson (2003) anser att det som utmärker en process är att slutet och 
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början av processen är bestämd, den är repetitiv och skapar värde åt en kund. Enligt Nilsson 

(2003) kännetecknas processorientering av att fokus ligger på hela processen och avser att 

beskriva ett tillstånd eller en förändring. Den definition av processorientering som Nilsson 

(2003) använder sig av är “Ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer 

som en helhet, snarare än fokus på de enskilda arbetsmomenten var för sig” (Nilsson, 2003, s. 

6). 

  

Utifrån ovan nämnda definitioner kommer studien att utgå ifrån definitionen nedan för 

processorientering: En fokusering på processer som en helhet med syfte att skapa värde för en 

kund genom återkommande kedjor av aktiviteter. 

  

3.1.2	Ursprung	
 

Processorientering har sin grund i 1970-talets industriföretag med syfte att effektivisera 

verksamheten (Stigendal & Johansson, 2003). En typ av processorientering är Lean Production 

(Paulsson, 2014). Lean Production handlar om att skapa värde utifrån kundens önskemål genom 

att identifiera värdekedjan och eliminera onödiga steg för att få aktiviteter att flöda. Genom att 

lyckas med flödet av aktiviteter kan ledtider förkortas. Då kan istället kundens efterfråga styra 

produktionen på grund av möjligheten att snabbare få ut varan eller tjänsten på marknaden 

(Womack & Jones, 2003, ss. 29–98). 

 

En central del i processynsättet är fokus på kvalitetsförbättringar (Berlin & Kastberg, 2011) i 

likhet med Total Quality Management (TQM) där syftet är att arbeta med ständiga förbättringar 

av kvaliteten i alla företagets funktioner och kundtillfredsställelse genom att samordna 

processerna i organisationen (Ross & Perry, 1999, ss. 1–3). Det finns andra styrningsmodeller 

som baseras på processynsättet, som till exempel Business Process Reengineering (BPR) och 

Six Sigma (Stigendal & Johansson, 2003; Eriksson, 2005). BPR är enligt Hammer (1990) ett 

sätt att förändra organisationen för att uppnå stora förbättringsresultat genom att studera 

arbetsprocesser och utmana organisatoriska regler och gränser. Syftet med styrmodellen Six 

Sigma är istället att minska variationer i alla processer. Six Sigma består av fem steg: definiera, 

mäta, analysera, förbättra och styra processerna. Genom de fem stegen och att reducera 

variationerna ska kvaliteten förbättras i verksamheten och slöseri minskas (Nave, 2002). TQM, 

BPR och Six Sigma är kopplat till processynsättet genom att fokusera på att förbättra 

processerna i verksamheten (Stigendal & Johansson, 2003). 
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3.1.3	Grader	av	processorientering	
 

Sedan år 1990 har intresset för processorientering ökat (Stigendal & Johansson, 2003; Eriksson, 

2005). Då handlade processorientering om att förbättra enskilda processer men sedan 2000-

talet har processorientering syftat till att utveckla en helhetsbild och förbättra hela 

verksamheten. Det finns en varierande bild av begreppet processorientering, syftet är inte 

tydligt och det kan implementeras i olika grader (Stigendal & Johansson, 2003). Ibland används 

begreppet för att beskriva en förändring av hela verksamheten mot att bli en ren 

processorienterad organisation. Vid andra tillfällen används processorientering enbart i syfte 

att identifiera processer. Det finns tre grader av processorientering, dessa är använda 

processynsättet, etablera en struktur för processledning och etablera en processbaserad 

organisation (ibid.).  

  

Den första graden, använda processynsättet, innebär en begränsad grad av processorientering. 

Här är synsättet enbart tillämpat som ett verktyg utan att förändra styrning och organisation. I 

denna grad kan organisationen vara utformad efter en funktionsstruktur. Den första graden kan 

implementeras både på en viss process eller på hela verksamheten. Den andra graden, etablera 

en struktur för processledning, har en stor grad av processorientering. Här påverkas ledning 

och styrning av verksamheten genom att det tillkommer positioner som processägare med 

uppgift att förbättra och utveckla processer. Det operativa arbetet samt uppföljningssystem är 

baserade på processerna. Den andra graden innebär en matrisorganisation då processynen och 

funktionssynen har lika stor betydelse. Den tredje och sista graden, etablera en 

processorienterad organisation, innebär full processorientering och en ren processorganisation. 

Här är ledning, styrning och system helt organiserade utefter processerna. Den andra graden 

innebär att processorienteringen kompletterar organisationsstrukturen, i den tredje graden 

ersätter istället processerna den funktionella strukturen (Stigendal & Johansson, 2003). 

 
Figur 2. Anpassning av Stigendal och Johanssons (2003, s. 108) bild av tre grader av 
processorientering 

  

Första	graden:	
Använda	

processynsättet

Andra	graden:	
Etablera	en	struktur	
för	processledning

Tredje	graden:	
Etablera	en	

processorienterad	
organisation
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3.1.4	Organisationsformer	
  

En processorienterad organisation kan vara en funktionsorganisation eller en 

matrisorganisation, men även en ren processorganisation vilket beskrevs ovan av Stigendal och 

Johansson (2003). I en processorganisation försvinner funktionerna och organisationen består 

av tvärfunktionella processer för att skapa värde för kunderna i organisationen (Majchrzak & 

Wang, 1996). Jackson och Morgan (1978) beskriver två grundläggande organisationsstrukturer, 

en divisionsorganisation och en funktionsorganisation. Divisionsorganisationen kan liknas med 

en processorganisation där organisationen är indelad i processer. Varje funktion i 

organisationen har sina egna resurser vilket gör att de fungerar som självständiga divisioner i 

organisationen. Strukturen i en funktionsorganisation kännetecknas av att de aktiviteter och 

yrkesgrupper som liknar varandra samlas i en och samma funktion och rapporterar till en chef. 

Det finns flera fördelar med en funktionsorganisation, bland annat bidrar det till specialisering. 

Funktioner är fokuserade på en eller flera liknande aktiviteter, det gör att yrkesutövare som är 

kunniga inom detta område arbetar tätt tillsammans vilket leder till att de kan lära av varandra. 

Denna typ av struktur underlättar kontroll inom funktionerna men kan leda till svårigheter att 

samordna olika funktioner. Det är svårt att få funktionerna att se helhetsbilden, de är fokuserade 

på sin uppgift och specialitet, vilket resulterar i att de kan bli isolerade från andra funktioner 

(ibid. ss. 126–142). De olika funktionerna drivs till största del enskilt och det gemensamma 

ansvaret brukar inte korsas vilket gör att samarbetet och helhetssynen är begränsad.  

	
	

	
	
	
	
 

 

 

Figur 3. Illustration över olika organisationsformer 

  

En matrisorganisation är en typ av tvådimensionell organisationsstruktur som innefattar både 

en vertikal funktionsstruktur och en horisontell struktur. Ett utmärkande drag för en 

matrisorganisation är maktbalansen mellan de två dimensionerna (Galbraith, 2008). I en 
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matrisorganisation kan en individ ha två uppdrag, dels ett projekt och dels en funktion, vilket 

leder till att det finns både en projektchef och en funktionschef. Det viktigaste i en 

matrisorganisation är att det finns tydliga ansvarsfördelningar och riktlinjer om vilken chef som 

har beslutanderätt i olika frågor (Jackson & Morgan 1978, s. 152).  

  

Det finns fördelar och nackdelar med att arbeta med processer i olika organisationsstrukturer. 

En processorienterad organisation löser flera av de brister som finns i en funktionsorienterad 

organisation (Stigendal & Johansson, 2003) genom att fokusera på kunderna samt ha en 

helhetssyn (Ljungberg & Larsson, 2011, s. 41). Processorientering löser bland annat problemet 

med suboptimering som kan uppstå i en funktionsorganisation i och med att varje avdelning 

fokuserar på sina egna mål och inte ser helheten (Stigendal & Johansson, 2003). Processer kan 

få ett minskat fokus i en funktionsorganisation eftersom målen oftast är utformade från ett 

funktionellt perspektiv. Om avdelningscheferna dessutom arbetar som processägare kommer 

processerna förmodligen få en minskad roll i verksamheten. Det är viktigt att specifika personer 

utses som ansvariga för processer på en likvärdig nivå som funktionschefer för att undvika ett 

minskat fokus på processerna. En matrisorganisation kan vara konfliktskapande då två chefer 

som har ett gemensamt ansvar kan ha olika intressen, därmed är många organisationer skeptiska 

mot att implementera en matrisorganisation. En matrisorganisation där processansvaret och 

funktionsansvaret är skiljt ökar effekterna av processorientering. Genom att lägga lika stor vikt 

vid processerna och funktionerna, samtidigt som processansvariga har fokus på kunden och 

funktionsansvariga fokuserar på de interna processerna undviks konflikter (ibid.). 

  

Davis och Lawrence (1978) har studerat matrisorganisationer och identifierat problem som ofta 

uppstår. De presenterar bland annat problemen maktkamp, anarki, gruppsjuka och ökade 

omkostnader. Maktkamp innebär att då organisationen syftar till att ta gemensamt ansvar 

försöker vissa chefer öka sin egen makt och fatta beslut för sin egen fördel vilket strider mot 

det gemensamma beslutsfattandet. Anarki betyder i det här sammanhanget att 

matrisorganisationer måste ha tydliga ansvarsfördelningar för att undvika ett utfall där ingen 

har ansvaret. Med gruppsjuka menas att många chefer tar det gemensamma beslutsfattandet på 

stort allvar och att alla beslut fattas genom till exempel gruppmöten vilket varken är effektivt 

eller syftet med en matrisorganisation. Ett annat problem är ökade omkostnader, en 

matrisorganisation anses kosta för mycket till exempel då fler chefer behöver anställas och då 

omkostnader ökar (ibid.).  
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3.2	Sjukvårdens	organisatoriska	särdrag	
  

3.2.1	Professionell	organisation	
 

Yrken som kräver viss kunskapsnivå och legitimation för att utövas kallas för professioner, till 

exempel läkare och sjuksköterskor. Organisationer som främst består av sådana utövare brukar 

kallas för professionella organisationer. Individerna i dessa organisationer kan fästa stor vikt 

vid sin egen yrkesgrupp och samspelet med andra yrkesgrupper blir inte lika viktigt då de till 

och med kan undervärdera andra yrkesgrupper. I hälso- och sjukvård kan detta betyda att 

ledningen får svårt att styra organisationen då läkare och sjuksköterskor gör motstånd (Norbäck 

& Targama, 2009).  

  

Mintzberg (1999[1983]) menar att sjukhus är ett exempel på vad han kallar “professionell 

byråkrati” vilket är en av fem konfigurationer som en organisation kan vara strukturerad efter. 

I sådana typer av organisationer är det svårt att standardisera arbetsprocessen eller output. 

Anledningen till att det är svårt att standardisera arbetsprocesser är att komplexa 

arbetsprocesser inte går att forma utefter specifika regler och riktlinjer. Output är också svårt 

att standardisera i en professionell byråkrati på grund av att outputen i dessa organisationer är 

vag och svår att förutbestämma, det är istället kunskaper och förmågor som standardiseras. 

Detta görs genom att definiera den typ av träning och utbildning som krävs för att utföra arbetet, 

vilket leder till att organisationen består av professioner. Yrkesutövarna i den operativa kärnan 

utgör den största delen av organisationen. Den professionella byråkratin kännetecknas av både 

vertikal och horisontell decentralisering. På grund av att arbetet i den operativa kärnan är 

komplext och oftast kräver att utövaren kan bestämma över sin tid själv ligger mycket av 

makten och beslutsfattandet hos professionen. Den vertikala decentraliseringen innebär att 

makten är fördelad långt ned i organisationsstrukturen och den horisontella decentraliseringen 

innebär att makten delas mellan fler personer än enbart chefer (ibid.).  

  

3.2.2	Komplex	organisation	
 

Glouberman och Mintzberg (2001) beskriver sjukhus som en komplex organisation som kan 

delas in i fyra olika världar. Dessa är cure, care, community och control. Cure består främst av 

läkare vars arbete är starkt förankrat i den operationella verksamheten, det vill säga kliniskt 

arbete. Däremot är de inte starkt förankrade till organisationen, eftersom de inte har någon i 
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hierarkin att rapportera till. Care består främst av yrkesutövare inom omvårdnad, som till 

exempel sjuksköterskor, de är starkt kopplade både till organisationen och dess hierarki. 

Control innefattar administration och cheferna här är ansvariga för hela organisationen men är 

inte involverade i de huvudsakliga operationella aktiviteterna i organisationen. Community 

utgörs av bland annat styrelse och denna typ av ledning är varken involverad i de operationella 

aktiviteterna eller hierarkin i organisationen. Två hinder har identifierats mellan dessa fyra 

världar i sjukhusen, den horisontella och vertikala klyftan. Den horisontella klyftan separerar 

de som är involverade i arbetet med den operativa kärnan i verksamheten och de som inte är 

det, det vill säga care och cure mot community och control. Den vertikala klyftan separerar 

istället de som är starkt knutna till organisationen som care och control, gentemot de som inte 

är så starkt knutna till den formella hierarkin det vill säga cure and community (Glouberman & 

Mintzberg, 2001).   

  

Nembhard, Alexander, Hoff och Ramanujam (2009) har undersökt varför implementeringen av 

innovationer i sjukvårdsorganisationer inte lyckas. Organisatoriska faktorer som påverkar 

utfallet av införda innovationer presenteras. Den första är arbetets karaktär, då sjukvården till 

största del består av professionella yrkesutövare ligger mycket av makten hos dem. 

Professionen vill göra det bästa för patienten och kan sätta sig emot innovationer om de anser 

att de behöver ta en risk för patienten för att implementera den. Den andra faktorn handlar om 

arbetskraftens ovilja att samarbeta och delta i förbättringsarbeten. Det som ligger till grund för 

detta är deras specialisering där de enbart utför sina specialiserade arbetsuppgifter och 

samarbetar med andra liknande yrkesutövare. Det beror även på den tydliga hierarkin i 

organisationen, att de på en högre nivå är mindre villiga att samarbeta med de på en lägre nivå 

vilket också kan hindra implementeringen av innovationer. Den tredje faktorn behandlar de 

motsägande målen mellan professionen och chefer. Chefen är mer fokuserad på 

kostnadseffektivitet medan professionen vill uppfylla mål som rör patientens vård och mående 

(ibid.). 

  

3.2.3	Kundbegreppet	
 

Definitionerna av process belyser kundens roll i processer (Rentzhog, 1998; Hammer, 1996), 

men i offentlig sektor är det inte alltid tydligt vem som är kund (Stigendal & Johansson, 2003). 

Alford (2002) diskuterar huruvida kunden i en offentlig sektor skiljer sig från kunden i en privat 

organisation. Ett utbyte mellan en kund och ett privat företag kännetecknas av att kunden skapar 
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någon form av efterfrågan baserat på vad som förväntas skapa värde för kunden, som sedan 

betalar för produkten eller tjänsten. Därefter utnyttjar kunden varan eller tjänsten och erhåller 

det värde som det medför. Skillnaden mot den offentliga sektorn är att det oftast är medborgarna 

genom den politiska processen som har makten i hur de offentliga tjänsterna och produkterna 

ska utformas samt hur de ska finansieras. Detta innebär att stegen som utförs av samma kund i 

den privata sektorn, är här separerade mellan medborgarna och slutkunden. Den offentliga 

sektorn är till största del finansierad av skattepengar vilket innebär att den som utnyttjar värdet 

inte är den som direkt har betalat för tjänsten eller produkten. Alford (2002) har utvecklat en 

typologi för olika kunder där de delas in i betalande kunder, förmånliga kunder och 

förpliktigade kunder. Förmånliga och förpliktigade kunder är inte betalande kunder. 

Förpliktigade kunder har heller inte några positiva associationer till tjänsten som erbjuds, detta 

skulle till exempel kunna vara fångar i ett fängelse. Av dessa typer av kunder är det endast de 

betalande kunderna som kan liknas med kunder i den privata sektorn (ibid.). 

  

3.2.4	Tjänsteorganisation		
 

Det finns fyra omskrivna egenskaper som skiljer en produkt från en tjänst: opåtaglig, heterogen, 

oskiljbar och förgänglig. Opåtaglig innebär att en tjänst inte fysiskt går att ta på. 

Heterogeniteten betyder att det finns en stor variation av tjänsten och att utformningen kan bero 

på flera olika faktorer, vilket kan göra det svårt att standardisera en tjänst. Att en tjänst är 

oskiljbar betyder att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Förgänglighet innebär att 

tjänster är svåra att lagra och konsumeras den inte direkt är tjänsten förbrukad (Edgett & 

Parkinsson, 1993). Indelningen har fått kritik för att vara inaktuell med tanke på utvecklingen 

av tekniken, men Moeller (2010) har studerat tidigare litteratur samt kritik mot de fyra 

särdragen och diskuterar för modellens fortsatta relevans. Genom att studera tjänstens tre olika 

steg, vilket innebär leverantörens resurser, själva förädlingen av resurserna samt användningen 

av tjänsten, anses de fyra särdragen mycket väl särskilja en tjänst från en produkt (ibid.).  

	
3.2.5	Standardisering	
 

Berg (1997) beskriver fyra olika problem med att använda sig av protokoll, det vill säga 

standards, i sjukvården. Det första är att genom protokoll används perspektivet att en patients 

resa bestäms genom rationella och separata beslut. Sjukvården är mer komplex i praktiken än 

vad den är i teorin. Det andra problemet är att protokoll leder till en föreställning om att det 
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finns ett enda rätt svar om vad som ska göras i varje medicinsk situation. Det finns flera faktorer 

som spelar in på vad läkaren tar för beslut för patienten, till exempel relation till kollegor, 

finansiella möjligheter och tillgänglighet till olika tekniker för att fastställa diagnos. För att 

protokollen ska följas gäller det att ha en förståelse för att det finns andra faktorer som påverkar 

patientens väg genom sjukvården. Det tredje problemet är att protokoll sällan innehåller 

faktorer som är svåra att förklara eller kvantifiera. Detta kan skapa problem eftersom en form 

av ranking uppstår om vilken typ av information som är bäst och att faktorer som är lättare att 

förklara blir viktigare att ta hänsyn till. Till sist förklaras problemet att protokoll som anses 

skapas för att stärka professionens självständighet egentligen kan leda till motsatt effekt. 

Illusionen är att standarder med utgångspunkt i vetenskapen ska bli mer accepterat än andra 

former av kontroll och regler, men protokollen gör det lika lätt att granska professionen genom 

att se om de följer protokollen. Det finns dock positiva aspekter med protokoll, till exempel 

skapar protokoll ett sätt för att öppna upp för diskussion och upptäcka felaktigheter (Berg, 

1997). 

  

Evidensbaserad vård innebär att standardisera vården utifrån vetenskaplig forskning. För att 

kunna standardisera arbetet i vården krävs det vana från personalen att arbeta med den specifika 

patientgruppen och diagnosen, med utgångspunkt i forskning (Eriksson, 2005). Evidensbaserad 

vård innebär att kombinera klinisk expertis, vilket betyder kompetens som professionen har 

skaffat sig genom erfarenhet, med vetenskapligt bevisad forskning för att fatta beslut om 

patienter. En bra läkare använder sig av sin professionella expertis, evidens genom extern 

vetenskaplig forskning och patientens val. Extern vetenskaplig forskning kan ge information 

men det gäller att bedöma om den är relevant i det enskilda fallet (Sackett, Rosenberg, Gray, 

Haynes & Richardson, 1996). 

  

3.3	Processorientering	i	sjukvården	
  

3.3.1	Tillämpning	av	processorientering		
 

I hälso- och sjukvården är processorientering en av de senaste trenderna och implementeringen 

har gjorts i syfte att arbeta mot de negativa effekterna av en funktionsorganisation och för att 

förbättra kvaliteten (Berlin & Kastberg, 2011). Tidigare i studien har processorientering 

diskuterats utifrån den privata sektorn men det används både i privat och offentlig sektor för att 
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effektivisera verksamheten (Blomqvist, 2007). Eriksson (2005) definierar processorientering i 

sjukvården som “Alla vårdkontakter med vårdgivaren som patienten har i en process mellan 

start och slutpunkt, där patienten behandlas enligt riktlinjer som gäller för processen och 

vårdkontakterna samordnas till en logisk kedja av aktiviteter” (Eriksson, 2005, s. 26). Eriksson 

(2005) menar att processorientering i sjukvården innebär de standardiserade aktiviteterna som 

utgör en kedja av aktiviteter för patientgrupper och diagnoser. I sjukvårdens traditionella 

funktionsorganisation är funktionerna uppdelade på medicinsk specialitet istället för patientens 

behov och patienten slussas mellan olika funktioner. Däremot innebär en processorientering att 

vården är uppbyggd utefter patientens behov (Blomqvist, 2007).  

  

Processorientering i sjukvården innebär, enligt Eriksson (2005), en standardiserad kedja av 

aktiviteter där onödiga steg har eliminerats. För ett processorienterat arbetssätt krävs det 

kartläggning av hela patientens resa genom vården och kommunikation om patientprocessen. 

Dessutom ska aktiviteterna i processen standardiseras och sammansättas till en kedja med hjälp 

av professionen. Detta krävs eftersom sjukvårdens traditionella arbetssätt inte bidrar till en 

helhetsbild om vad som sker i patientens resa genom olika funktioner. Hänsyn tas därför inte 

till arbetet inom andra funktioner, vilket behövs i en processorienterad organisation. Det är 

viktigt att det finns en dialog mellan professionen inom olika funktioner för att kunna arbeta 

med processer (ibid.). 

  

Processorientering i sjukvården fokuserar på patientens behov (Blomqvist, 2007). Enligt 

Epstein, Fiscella, Lesser och Stange (2010) innebär ett patientfokus en ömsesidig 

kommunikation mellan patient och läkare. Genom att läkare får en förståelse för patienters 

specifika önskemål och värderingar kan en mer individualiserad vård för patienten uppnås. En 

patientcentrerad vård kan leda till en förbättrad vård och förhöjt välmående för patienten. 

Institute of Medicine (2001) definierar patientcentrerad vård som: “Providing care that is 

respectful of and responsive to individual patient preferences, needs, and values, and ensuring 

that patient values guide all clinical decisions” (Institute of Medicine, 2001, s. 6). 

  

3.3.2	Svårigheter	och	möjligheter	med	processorientering	
 

Det finns en del svårigheter med att implementera processorientering i en sjukvårdsorganisation 

i och med den traditionella strukturen. I en funktionsorganisation associeras resurser och 

ekonomi till de olika funktionerna vilket är ett hinder för en sammanhållen vårdprocess. Att 
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förändra sjukvården tar tid och det processorienterade arbetssättet tar lång tid att implementera 

och tidsbristen som finns i sjukvården hindrar processorientering. Tidsbristen på grund av till 

exempel ökad arbetsbelastning och brist på personal i sjukvården påverkar implementering av 

processorientering (Eriksson, 2005).  

  

Ett problem med processorientering i sjukvården är att processorientering ofta inte stöds av 

ekonomiska styrsystem. De vertikala ekonomiska styrsystemen anses vara ett hot mot 

processorientering de då ekonomiska styrsystemen är konstruerade för funktionsorganisationer. 

Även brist på resurser och finansiell påfrestning påverkar processorientering i sjukvården. I 

processorienterade organisationer som har en matrisstruktur finns den funktionella 

organisationen kvar och kompletteras av processer för olika patientgrupper eller diagnoser. För 

att komplettera de ekonomiska styrsystemen i den vertikala strukturen kan icke-finansiella mått 

kopplade till de horisontella processerna införas. Ett annat problem i processorienterade 

sjukvårdsorganisationer är att olika system innehåller olika relevanta aspekter av processerna 

och dessa samverkar inte med varandra. Systemen levererar inte den informationen som 

professionen anser sig behöva. Även matrisorganisationen bidrar till konflikter då primärt fokus 

för chefer i organisationen är funktionerna och de vertikala målen, vilket skapar konflikter på 

grund av skillnader mellan funktionernas och processernas mål (Kastberg & Siverbo, 2013).  

  

Cleven m.fl. (2016) påvisar att processorientering leder till bättre resultat för sjukhus. Både 

patientnöjdhet och de finansiella resultat förbättrades för sjukhus som använde sig av 

processorientering. Processorientering har en positiv effekt på arbetsförhållande, vilket innebär 

att arbetskraften är kompetent och har en hög tillfredsställelse. Den operativa effektiviteten 

samt den kliniska kvaliteten påverkas också positivt av processorientering. Operativ effektivitet 

innebär att arbetet har ett effektivt flöde med korta ledtider och klinisk kvalitet betyder att 

sjukvården håller en hög kvalitet. Det är de tre faktorerna arbetsförhållande, operativ 

effektivitet och klinisk kvalitet som påverkar patientnöjdheten och finansiella resultat (ibid.).   

  

3.3.3	Olika	typer	av	processer	
 

Lillrank och Liukko (2004) diskuterar kvalitetsproblem i sjukvården utefter tre typer av 

processer som identifierats, dessa är standardprocesser, rutinprocesser och icke-rutinmässiga 

processer. En standardprocess är något som upprepas på liknande sätt, där input är 

förutbestämd, för att det ska gå att urskilja ett bästa sätt att genomföra processen på. 
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Rutinprocesser har flera typer av input och det gäller att kunna kategorisera dessa, till exempel 

utefter diagnos i ett sjukhus, för att sedan kunna välja lämplig typ av händelseförlopp. Den icke-

rutinmässiga processen handlar om situationer där det i förväg är svårt att bestämma vad som 

behöver göras utan istället krävs någon form av tolkning av situationen för att bedöma vad nästa 

steg är. Det finns olika sätt att definiera kvalitet, dels hur väl något överensstämmer med ett i 

förväg satt krav och dels hur väl något kan anpassas för en specifik situation. Det finns således 

olika kvalitetsproblem i dessa tre typer av processer. I standardprocessen handlar det om 

avvikelse från målet och i rutinprocessen om en felaktighet i form av fel val av kategorisering 

och val av händelseförlopp. I de icke-rutinmässiga processerna handlar det om ett misslyckande 

i och med felbedömning av situationen (Lillrank & Liukko, 2004).  

  

3.3.4	Alternativ	till	processer	
 

Stabell och Fjeldstad (1998) diskuterar tre typer av värdekonfigurationer. Dessa är viktiga för 

att förstå och analysera värdeskapande i verksamheter. Med utgångspunkt i Thompsons (1967) 

tre typologier; long linked technology, intensive technology och mediating technology har 

Stabell och Fjeldstad (1998) kommit fram till de olika värdekonfigurationerna värdekedja, shop 

och nätverk. Värdekedja kan liknas med en process och innebär att skapa värde genom att 

framställa output utifrån givna input, i en sekventiell ordning, vilket ofta är fallet vid en long 

linked technology. Shop skapar värde genom att lösa olika kunders problem, det vill säga att de 

använda resurserna och utförandet kan se olika ut. Aktiviteterna sker inte i en sekvens utan 

hypoteser testas och omprövas, ny kunskap samlas och aktiviteterna sker i en cykel. Detta 

kräver mer en intensive technology som till exempel ett sjukhus. Det tredje sättet att skapa 

värde handlar om att länka samman aktörer i ett nätverk som de önskar. Christensen, Grossman 

och Hwang (2009) beskriver dessa tre värdekonfigurationer utifrån ett sjukhusperspektiv. De 

aktiviteter som kännetecknas av en shop är främst de vid diagnostisering av patienter. För att 

kunna utföra värdeskapande aktiviteter i en shop kan fokus inte vara på att standardisera 

processer utan snarare på sjukhusets olika resurser, som kunskapen och erfarenheten hos 

professionen. Aktiviteter i en värdeskapande process är ofta de aktiviteter som sker efter en 

diagnos är satt. Aktiviteterna i denna kedja kännetecknas av en rad värdeskapande steg som 

framställer en icke-komplett eller “trasig” input till en färdig output, till exempel en sjuk patient 

som blir frisk. Nätverksaktiviteter kännetecknas av att de olika aktörerna har någon form av 

utbyte med varandra och i sjukvården kan det innebära en kronisk sjuk patient som vill lära sig 
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att leva med sin sjukdom och information är då det som utbyts (Christensen, Grossman & 

Hwang, 2009, ss. 20–25).  

 

3.4	Förutsättningar	för	processorientering	
  

3.4.1	Identifierade	förutsättningar	
 

Definitionerna som presenterades tidigare i teorin visar att kunden är en central del av processer 

och processorientering (Rentzhog, 1998; Hammer, 1996). Dessutom anses processen bestå av 

en repetitiv och standardiserad kedja av aktiviteter (Rentzhog, 1998; Eriksson, 2005). Att ha en 

helhetssyn och studera flödet av aktiviteter istället för att studera varje aktivitet var för sig är 

centralt för processorientering (Nilsson, 2003; Hammer, 1996). Definitionen för 

processorientering som studien utgår från har sin grund i ovanstående resonemang och lyder: 

En fokusering på processer som en helhet med syfte att skapa värde för en kund genom 

återkommande kedjor av aktiviteter. De förutsättningar som har identifierats för att kunna 

arbeta med processorientering är kundfokus, standardisering och helhetsbild av process. I 

studiens analys ska dessa förutsättningar jämföras med sjukvårdens organisatoriska särdrag i 

både teori och empiri, för att undersöka dess tillämpbarhet i sjukvården.  

	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förutsättningarnas tillämpbarhet i sjukvården 

  

Kundfokus	
 

Att alltid fokusera på kund är viktigt för att skapa kvalitet. Kundfokus skapas genom att 

undersöka vad kunden vill ha, detta uppfylls genom att vid tillverkning av varor och tjänster ta 

Helhetsbild	av	process	
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Standardisering	
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hänsyn till detta. Kundens identifierade behov och förväntningar ska uppfyllas och överträffas 

(Bergman & Klefsjö, 2007, ss. 40–41). Kundfokus handlar om att specificera vad som skapar 

värde för kunden. Det är bara kunden som vet vad som skapar värde för den, det är därför viktigt 

att alltid ha kundens perspektiv på allt som görs (Womack & Jones, 2003, ss. 29–36).  

  

Standardisering	
 

Mintzberg (1999[1983]) beskriver tre typer av standardisering. Dessa är standardisering av 

processer, standardisering av kunskap och standardisering av output. Den typ av standardisering 

som analyseras i denna studie är standardisering av processer för att undersöka om detta går att 

genomföra i sjukvården. Mintzberg (1999[1983]) definierar standardisering av processer som 

en specificerad arbetsbeskrivning av vad processen består av. En standardiserad process består 

av upprepade aktiviteter (Rentzhog, 1998).  

  

Helhetssyn	av	process	
 

Det är viktigt med en helhetsbild för framgång och kvalitetsskapande. För att uppnå en 

helhetsbild behövs en förståelse för hur aktiviteterna är kopplade till varandra (Bergman & 

Klefsjö, 2007, s. 52). En helhetsbild innebär att medarbetarna uppfattar hur deras arbete är 

kopplat till andra medarbetares arbete. Processerna ska kunna ses som en helhet och inte 

arbetsmoment som är skilda från varandra. Det ska finnas en förståelse för hur aktiviteterna är 

kopplade till varandra och hur de påverkar varandra för att bilda en helhetsbild (Nilsson, 2003). 

Genom att kartlägga processens värdeflöde kan aktiviteterna och de olika delarna i processen 

granskas från början till slut. De delar av processen som skapar eller inte skapar något värde 

kan då identifieras (Womack & Jones, 2003, ss. 19–20).  

  

3.4.2	Modell	av	förutsättningar	för	processorientering		
 

I tabell 1 presenteras egenskaper för varje förutsättning baserat på ovanstående teorier. I 

studiens analys har de olika egenskapernas tillämpbarhet diskuterats med hjälp av teori och 

empiri kring sjukvårdens organisatoriska särdrag. Om någon av egenskaperna inte kan uppnås 

innebär det att förutsättningen inte går att uppnå i sin helhet och därmed heller inte 

processorientering. 
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Tabell 1. Sammanfattning av förutsättningar och egenskaper 

Förutsättningar	 Egenskaper	

Kundfokus	 Identifiera	vad	som	skapar	värde	för	kunden	
Uppfylla	och	överträffa	kundens	förväntningar	

Standardisering	 Ha	specificerad	arbetsbeskrivning	för	processen	
Repetitiva	kedjor	av	aktiviteter	

Helhetsbild	av	
process	

Förståelse	för	hur	processen	hänger	ihop	
Kartlägga	processen	
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4.	Empiri	
I nedanstående avsnitt ges en kort beskrivning av sjukvården i Sverige, sedan kommer det 

insamlade materialet från intervjuer och dokument presenteras. Genom elva intervjuer i tre 

regioner har regionernas sjukvårdsarbete med processer undersökts.  

  

4.1	Hälso-	och	sjukvården	i	Sverige		
  

Medborgare i Sverige röstar fram politiker till kommun, region och landsting, riksdag och EU-

parlament. Landsting och regioner i Sverige styrs av beslut från politiker och av lagar och 

förordningar (SKL, 2015). Regioner ansvarar inte enbart för hälso- och sjukvård, utan även för 

kollektivtrafik och utveckling i form av bland annat kultur, utbildning, miljö och 

samhällsplanering (Region Östergötland, 2017a; Region Skåne, 2017; Västra 

Götalandsregionen, 2017a). I studien undersöks endast regionernas sjukvårdsarbete. År 2015 

var hälso- och sjukvårdens andel av BNP 11 % i Sverige. 84 % av de totala kostnaderna för 

hälso- och sjukvården finansieras av offentliga myndigheter och 15 % finansieras av avgifter 

från medborgare (Statistiska Centralbyrån, 2017).  En region är en vårdgivare och regleras av 

hälso- och sjukvårdslagen. Lagen definierar skyldigheter, mål och krav angående vården i 

regionen (SOU, 2016:2, s. 103).  

    

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen.” (SFS 2017:30 kap 3. 1 §) 

  

År 2015 startades den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp där målet är mer jämlik 

vård och sammanhållen vårdprocess. Standardiserade vårdförlopp är en överenskommelse 

mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där väntetiderna och de 

regionala skillnaderna i cancervården ska minskas och ska leda till nöjdare patienter. Landsting 

och kommuner har sedan en tid tillbaka arbetat med processorientering genom att kartlägga och 

förbättra flöden för att korta ner och utveckla vårdprocesserna. Det är främst i cancervården i 

Sverige som standardiserade vårdförlopp har implementerats och med syfte att förkorta 

väntetiden från misstanke om cancer till behandling och därigenom kunna erbjuda behandling 

i ett tidigare stadie (Socialstyrelsen, 2015). Vårdförloppet standardiseras genom att det för varje 

cancerdiagnos finns förutbestämda riktlinjer och behandlingar som ska göras, samt 
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förutbestämda regler kring väntetider (SKL, 2016). Om det visar sig att patienten har cancer 

skapas en individuell vårdplan (Socialstyrelsen, 2015). Standardiserade vårdförlopp ska göra 

processen mer organiserad och helhetsorienterad och därmed bidra till bättre vård för patienten 

(SKL, 2016). 

   

4.2	Region	Östergötland		
  

I Region Östergötland finns specialistsjukvård på tre sjukhus: Universitetssjukhuset i 

Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala (Region Östergötland, 

2017b). De tre sjukhusen har sammanlagt omkring 8 300 anställda (Region Östergötland, 

2016). Region Östergötland identifierar sig inte som en processorienterad organisation men 

arbetar med processer och standardiserade vårdförlopp. Det är främst cancerprocesserna som 

under de senaste fyra åren har identifierats och prioriterats, även om de har arbetat med 

processer i omgångar de senaste 15 åren. Kvinnokliniken är en av klinikerna på Linköpings 

universitetssjukhus och är en del i barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland. I barn- och 

kvinnocentrum ingår fyra kliniker och på alla kliniker finns det olika avdelningar. På 

kvinnokliniken i Linköping finns det sex avdelningar där det pågår arbete med processer och 

kvinnokliniken definierar sig som processorienterade.  

  

4.2.1	Processarbetet	i	Region	Östergötland	
 

Region Östergötland arbetar med processer vid utredning av misstänkt cancer. Det är en 

nationellt styrd satsning och ska under år 2017 ha infört 27 processer. I Region Östergötland 

har de valt att centralisera dessa flöden till en enhet, enheten för samordnad cancerutredning. 

Det finns även processer som strokeprocessen och höftfrakturprocessen. Processarbetet har 

implementerats där väntetiderna är långa och på grund av påtryckningar från nationellt håll att 

minska väntetiderna. Motivet för att implementera processer var att öka effektiviteten och nyttja 

resurser på ett bättre sätt, men även för att kunna utgå ifrån vad patienten upplever för behov 

för en mer personcentrerad vård.  

  

I regionen finns det utsatt både processägare och processledare som ansvariga för processen. 

Processägaren har resultatansvar för processen, till exempel ledtider. Processledaren följer upp 

processen och ser till att direktiven från processägaren efterföljs. Processledaren ansvarar för 
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att processen utvecklas, drivs framåt och får en förbättrad kvalitet men har inget ekonomiskt 

ansvar. Det finns även ett team av processmedlemmar som består av personal som behövs i den 

specifika processen.  

  

“Processägaren har egentligen inga formella mandat att peta på dem och 
ändra någonting, hon kan bara med hjälp av list och sina kollegor emellan 
försöka lösa det. Men det är dit vi vill komma, att hon känner att hon kan 

peta överallt och har ett mandat från regionledningen att: jag ska se till att 
det blir så bra som möjligt för den patientgruppen.” (Utvecklingsledare) 

  

I Region Östergötland innebär processorientering att följa en patient och se till att rätt 

kompetenser finns runt patienten. Problemet med detta är organiseringen kring klinikstrukturer 

och hur dessa ska hanteras för att arbeta kring patienten. En av respondenterna anser att den 

funktionella strukturen är djupt rotad i organisationen, uppstår problem återgår personal till det 

tidigare arbetssättet. Möjligheten med processarbetet är att ändra det traditionella tankesättet. 

Enligt vårddirektören är läkargruppen väldigt inflytelserik. Läkargruppen kan vara en stor 

broms och förändringsarbete har mycket att göra med kulturen. I områden där läkargruppen har 

anammat en förändring tidigt ses ofta stora förändringar.  

  

“Många gånger när vi tittar på min enhet, på patientens process, om det 
inte fanns en organisation utan om vi kunde jobba helt fritt och kalla hit 

experter som vi ville då skulle patientens process kunna bli så mycket 
enklare. Organisationen blir ett hinder för processen.” 

(Cancersamordnare)  

  

4.2.2	Kundfokus	
 

Kunden är i sjukvårdsarbetet i regionen definierad som patienten. Respondenter uttrycker att 

det finns problem med att se patienten som kund, till exempel kan patienten vara i en 

beroendeställning och patienten kan inte alltid välja vem som ska utföra vården. Det finns andra 

kunder som anhöriga, remittenter, studenter och interna kunder. Kunden har inte haft så stor 

betydelse för processarbetet som önskat. En av respondenterna upplever att professionen till 

största del bestämmer och tror sig veta vad som är bäst för patienten, en annan förklarar att det 

ofta är andra faktorer som styr än patienten i processarbetet.  

  



	 36	

På kvinnokliniken är patienten med i utvecklingsarbetet kring processer för att kliniken ska få 

synpunkter kring vad patienten tycker. Förut trodde sig professionen veta vad som var viktigt 

för patienten men när de började fråga patientgrupper upptäcktes att så inte var fallet. Ett 

exempel för att få med patienten i processarbetet är att en neutral person ska skugga patienten. 

  

4.2.3	Standardisering	
 

“Det man kan standardisera det ska man standardisera, och det jobbar vi 
väldigt hårt med. Det som ska i E4an det går i E4an, men sen är det mycket 

som måste ha specialfil också. Vi kan ju bli bättre på att fler ska gå i den 
här huvudgatan men det är många som inte passar in där.” 

(Verksamhetschef för Kvinnokliniken)  

  

Vårdförloppen i cancer är standardiserade och det finns tydliga riktlinjer för vad som ska göras 

om en patient uppfyller vissa kriterier. Det är relevant att standardisera när det är uppenbart vad 

som behöver göras, till exempel om någon bryter ett ben ser den behandlingen likadan ut oavsett 

vem patienten är. Standardisering ska användas när det är ändamålsenligt. De processer som är 

lättare att standardisera kännetecknas av en i övrigt frisk, relativt ung patient där det är tydligt 

vilken behandling som krävs. För de behandlingar som är väldigt ovanliga och inträffar sällan, 

är det inte ändamålsenligt att ha en standard. Det blir svårare att standardisera ju mer otydlig 

diagnosen och den förväntade behandlingen är. En av respondenterna förklarar att behandling 

av multisjuka patienter, som kan inbegripa många olika kliniker, verksamheter och chefer, gör 

arbetet med standardisering svårt. Regionen strävar efter en individualiserad vård samtidigt som 

de vill standardisera det som går att standardisera.  

  

“Standardiserade processer passar inte alla patienter, man får inte vara 
hur sjuk som helst eller ta ovanliga mediciner. Det som går att 

standardisera det kör vi stenhårt på, då är det nästan som en bilindustri. 
Men så fort det avviker så måste vi kunna hantera det också, det är därför 
man inte kan applicera bilindustrin på sjukvård, bilar är alltid likadana 

men så är det inte med patienter. Man ska köra de som man kan i den här 
filen som bara tutar och kör, de andra får man hantera individuellt.” 

(Verksamhetschef för Kvinnokliniken) 

  

Det finns många gånger evidens som sjukhusen kan arbeta efter, men när det inte finns evidens 

måste gemensamma riktlinjer bestämmas vilket kan leda till lokala anpassningar. Den 
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evidensbaserade vården leder till en organisation och en struktur som säkerställer kvaliteten på 

vården och det är inte tillräckligt att olika medarbetare vet vad som är det bästa arbetssättet.  

  

“Jag tycker att evidensbaserad vård går lite hand i hand med 
processutveckling, eller processtänket. Även om processtänket eller 

processutvecklingen inte är extremt utvecklat så har man mer och mer 
börjat förstå eller använda det här begreppet evidensbaserad vård.” 

(Vårddirektör)  

  

4.2.4	Helhetsbild	av	process	
 

Tidigare har det inte funnits ett forum för verksamhetschefer att träffa varandra och prata om 

problem och det var en av anledningarna till att regionen valde att fokusera på processer. Nu 

finns ett forum där verksamhetschefer som ingår i processledningen kan diskutera 

gemensamma problem. Det är viktigt i en process att kunna fånga resultat och visa vad de olika 

funktionerna har bidragit med. 

  

Enligt vårddirektören upplever många en frustration på grund av bristen på kommunikation 

längs vårdkedjan. Inom flera områden som till exempel cancervård, strokevård och 

diabetesvård har arbetet kommit långt med både patientinvolvering och att flera yrkesgrupper 

arbetar gemensamt. Inom vissa områden där de inte har kommit lika långt, tror vårddirektören 

att viss vårdpersonal inte upplever att de är del av en vårdprocess. Enligt en av respondenterna 

finns det för lite extra resurser i systemet och många processer lever på gränsen till vad de klarar 

av. Detta leder till att det är svårt att göra något extra för att underlätta nästa steg i kedjan. Alla 

i organisationen vill göra det bättre för patienten men det finns inte alltid en överenskommelse 

om vad som ska vara gjort när patienten lämnas över till nästa steg i kedjan.  

  

“Alla vill patienten väl men det som onkologen tycker är det bästa är inte 
säkert att det gör det enklare eller bättre för kirurgen eller patologen.” 

(Utvecklingsledare)  

  

De möjligheter som uppkommit är, enligt verksamhetschefen för kvinnokliniken, den ökade 

delaktigheten bland processteamet i verksamhetsutvecklingen. I och med uppföljningsmöten 

visar processledare vad som har gjorts och många medarbetare har beskrivit att de får möjlighet 

att påverka. Innan kliniken hade dessa roller var det vårdenhetschefen och ansvarig läkare som 
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styrde processerna, då de även har andra ansvarsområden hamnade processarbetet åt sidan. På 

kvinnokliniken samlas varje år alla processledarna och de som leder kliniken där processledarna 

beskriver hur långt de har kommit och vilka förbättringar som har gjorts. Verksamhetschefen 

tycker detta är givande eftersom alla får insikt i kollegors arbete samt förbättringsidéer till sin 

egen process. Nya mål sätts varje år och i vissa processer har det skett tydliga förbättringar 

medan vissa processer är svåra att påverka då organisationen inte alltid styr över resultatet. Det 

kan vara många faktorer som spelar in, till exempel patientens egna vilja. Ett annat problem 

som Region Östergötland upplever är hur de ska utvärdera processerna.  

  

“Men det vi faller på, som jag grämer mig över varje dag är hur vi ska 
utvärdera processer, hur ska de bli bättre och vad är det som gör att de blir 

bättre. Det blir så mycket manuellt arbete så vi orkar inte med det, vi har 
inget stöd att enkelt följa upp dem. Vi kan i bästa fall mäta några ledtider 

här och var men vi får aldrig helheten i det. Den enda orsaken till att vi har 
processledning är för att utvärdera och förbättra processen.” 

(Utvecklingsledare) 

  

En stor utmaning är att ekonomiska styrsystem inte stödjer processperspektivet. Medarbetarna 

är ofta intresserade av en bra vårdkedja medan systemet kan vara kontraproduktivt. Det är 

lättare att driva en process som finns i ett centrum, vilket består av flera kliniker med samma 

budget. Samarbeten inom varje centrum fungerar bra för att de har gemensam budget. När 

samarbeten ska ske utanför ett centrum skapar de ekonomiska styrsystemen problem, då är 

frågan vem som ska ta kostnaden. En stor nackdel i sjukvården är att de ekonomiska 

styrsystemen inte stödjer processorientering.  

  

“Det är ganska intressant, man vill ju gärna ha processorientering men 
ekonomiska styrsystem stödjer inte det, utan jag har en påse pengar, en 

annan verksamhetschef har en annan påse pengar, en tredje har en annan 
påse pengar. Om jag ger något till den så blir jag av med de pengarna. Då 
måste man ha väldigt goda intentioner att ändå vilja driva det för att det är 

bättre i slutändan.” (Verksamhetschef för Kvinnokliniken) 

  

4.3	Region	Skåne		
  

Det finns nio sjukhus med olika specialiteter i Region Skåne: Centralsjukhuset Kristianstad, 

Helsingborgs lasarett, Hässleholms sjukhus, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, 
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Lasarettet i Ystad, Närsjukhuset Simrishamn, Ängelholms sjukhus och Skånes 

universitetssjukhus som bedrivs i Malmö och i Lund (Region Skåne, 2016a). I Region Skåne 

finns fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar (Region Skåne, 2016b). Det regionala cancerrådet 

i Region Skåne arbetar för att göra cancervården bättre och består av processteam med olika 

yrkesgrupper i förvaltningarna Skånevård Sund, Skånevård Kryh och Skånes 

universitetssjukvård (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016). 

  

4.3.1	Processarbetet	i	Region	Skåne	
 

Region Skåne har arbetat med processer sedan några år tillbaka och standardiserade vårdförlopp 

infördes år 2015. Arbetet med processer sker inom flera cancerdiagnoser men även processer 

som bland annat höftprocessen, diabetesprocessen och strokeprocessen. Cancersjukvården 

anses vara processorienterad och definieras som: “patientens väg från symtom till det att 

behandlingen är avslutad”. Region Skåne kallar detta arbete för patientprocessorientering där 

fokus är på patientens process och upplevelse. 

 

Ansvaret för processer i Region Skåne är fördelat mellan regionala och lokala 

patientprocessledare. De regionalt ansvariga har det medicinska ansvaret för varje 

patientprocess och de lokala patientprocessledarna ansvarar för processen i varje förvaltning 

eller sjukhus. Patientprocessledaren ansvarar för patienten och att följa hela dess väg från 

misstanke om sjukdom till att patienten är ur vården. Det finns roller som kontaktsjuksköterska 

och koordinator för varje förlopp. Patientprocessledarna, kontaktsjuksköterskorna och 

koordinatorerna har ett skriftligt uppdrag som definierar vilka arbetsuppgifter de har. Teamet 

kring processen återkopplar till målen och resultaten regelbundet. I cancervården finns det en 

styrgrupp där mer övergripande problem tas upp och diskuteras. För standardiserade 

vårdförlopp är processerna redan förutbestämda nationellt, och verksamhetschefen har 

processägaransvar. Patientprocessledaren ser till att medarbetarna följer de beslut som 

verksamhetschefen tar och det som anges för processen. Det ekonomiska ansvaret ligger hos 

verksamhetschefen och inte patientprocessledaren. 

  

Ett problem enligt respondenterna är att patientprocessledarna befinner sig på en lägre nivå i 

hierarkin i jämförelse med funktionschefer. Funktionschefen ansvarar för att maximera 

resurserna och det kan vara svårt att hålla en balans mellan flödeseffektiviteten och 

resurseffektiviteten. Sjukvården i Region Skåne är byggd utifrån vertikala funktioner och är 
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därmed en funktionsorganisation. Ledningen och styrningen på sjukhusen påverkas inte av 

processorientering till stor del, och patientprocessledaren har inget ekonomiskt ansvar. En av 

respondenterna anser att klinikerna ska finnas men kompletteras med horisontella 

patientprocesser. Motivet för att implementera ett processorienterat arbetssätt var att 

patienterna upplevde brister i kvalitet främst vid övergångar mellan olika kliniker, eller mellan 

primärvård och sjukhus. Arbetet i vården måste ske utifrån patientens resa och inte 

funktionernas interna processer. 

  

4.3.2	Kundfokus	
 

Alla respondenter definierar patienten som kund i sjukvården. En av respondenterna anser att 

även närstående till patienten är kund och en annan tycker att det kan vara olika beroende på 

vilken roll de anställda har. Huvudsyftet med processorientering och standardiserade 

vårdförlopp är att patienten ska känna att sjukvården samarbetar och att det finns en 

sammanhållen vårdkedja där patienten inte ska känna av övergångar mellan kliniker. Motivet 

för att implementera arbetet med processer var för att skapa värde för patienten och göra 

patienten mer nöjd. För att undersöka detta skickas patientenkäter ut där Region Skåne 

efterfrågar svar om hur det ser ut i sjukvården. Då sjukvården styrs i olika funktioner och är 

uppdelad i olika sjukhus och vårdgivare är den stora utmaningen att få människor som har olika 

chefer och ekonomiska uppdrag att samarbeta utifrån patientens bästa. 

 

“Den största möjligheten är just det att man har möjlighet att tänka hur 
hade jag velat att det skulle fungera om det var en anhörig till mig som blev 

sjuk i cancer.” (Ordförande för Cancerrådet) 

 

En av respondenterna anser att patienten behöver involveras i arbetet med processer och 

beskriva deras upplevelser av processen för att de ska förstå patientens perspektiv. Region 

Skåne försöker arbeta mer med att ta med patienten och närstående i sitt förbättringsarbete. 

Visionen och målet när de arbetar med processer har varit att arbeta utifrån kundens eller 

patientens perspektiv. De involverar patienter genom att ha täta möten med de lokala 

processteamen, där alla processteam innefattar patienter. På regional nivå anordnas 

regelbundna möten med patientföreningar för att få information kring hur patienten upplever 

att vården fungerar samt för att diskutera nya idéer.  
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4.3.3	Standardisering	
 

“Alla de här grupperna finns samtidigt i systemet och det måste vi ta in, att 
vi har standardisering, vi har lite standardisering och vi har områden där 
det absolut aldrig ens kan gå att tänka sig en standardiserad tanke. Det är 

det som är utmaningen hos oss.” (Enhetschef för strategisk 
kvalitetsutveckling) 

  

Det finns patientgrupper och diagnoser där professionen är överens om vilken 

behandlingsmetod som är lämplig. Det finns även situationer där flera olika läkare med hög 

specialisering måste undersöka en patient för att diskutera vad som behöver göras. Region 

Skåne vill lägga mer fokus på standardisering där professionen är överens om resultatet och 

arbetssättet. Vid till exempel ledplastik eller höftfraktur finns det väl beskrivet utifrån evidens 

hur processen ska se ut. 

  

“Man får nästan börja med att göra någon slags kundsegmentering för att 
förstå var det passar. Det finns områden där ganska mycket 

standardisering passar och då kan man jobba nästan industriellt med 
processer, förutsägbarheten är hög och man är ganska överens om vad man 

ska göra. Sen finns det situationer som är mer komplexa som har andra 
angreppssätt.” (Enhetschef för strategisk kvalitetsutveckling) 

  

En av respondenterna tror att det krävs en nationellt definierad standard för en jämlik vård. 

Oavsett var patienten söker vård i Sverige ska den få en jämlik vård. En framgångsfaktor kring 

cancersjukvården är att socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har 

nationellt standardiserat processen och identifierat hur patientprocessen ska se ut. En annan av 

respondenterna anser att mycket kan standardiseras, vården ska inte hänga för mycket på vilken 

läkare eller vilket sjukhus patienten kommer till utan patienten ska kunna förvänta sig samma 

utredning, information och väntetid.  

 

“Alla individer har sina förutsättningar, och kan man överföra det från 
industrin? Det är klart att det kan man inte göra riktigt för patienterna är 

mer komplexa än en död sak. Som jag ser det och som gör det mer 
komplext, är att patienten har en egen vilja.” (Cancersamordnare) 
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Sedan Region Skåne införde standardiserade vårdförlopp har de börjat mäta resultat för 

processerna vilket gör det möjligt att jämföra resultat för processerna över tid. När jämförelse 

har gjorts, från att processerna infördes och fram till idag har Region Skåne sett resultat i form 

av att väntetider och ledtider har förbättrats successivt. Förutom processer vid cancerdiagnos är 

även höftfrakturprocessen väldigt standardiserad. Där är patienterna vårdtunga och genom 

processarbetet har de plockat bort vissa aktiviteter ur processen. Patienter med en höftfraktur 

åker inte längre till akuten, utan direkt till röntgen. En av respondenterna anser att patientens 

resa genom vården behöver baseras på evidens för att involvera professionen. Professionen är 

i hög grad inte intresserad av att effektivisera ekonomin utan är fokuserade på evidensbaserad 

medicin eller att skapa värde för patienten. 

  

4.3.4	Helhetsbild	av	process		
 

Genom processorientering har patientens resa tydliggjorts vilket har bidragit till en mer 

gemensam bild av hur patientens väg genom vården ser ut. Anställda får en större förståelse för 

hur de ingår i en process och vilka andra steg som patienten går igenom på andra avdelningar. 

Nyckelpersoner kring processorientering är koordinatorer och sekreterare vars uppdrag är att 

samordna patientprocesser, till exempel veta var patienten är i processen, hur många de är och 

hur processen ligger till tidsmässigt. För att få en bättre övergripande helhetsbild har det 

regionala cancerrådet bildats. Det regionala cancerrådet skapades för att få ett övergripande 

ansvar för de olika processerna. Detta har varit en stor framgångsfaktor, i och med införandet 

av det regionala cancerrådet skapades ett organ som ansvarar för och tar beslut kring de 

övergripande frågorna.  

 

En av respondenterna anser att kommunikationen i sjukvården måste fungera bra, både i teamet 

närmast patienten som läkare och sjuksköterska men också kommunikationen mellan 

avdelningar som är involverade i utredningen. Arbetet med processer innebär bland annat att 

grupper av medarbetare som är involverade i processarbetet sammankallas. Medarbetare från 

olika yrkesgrupper och avdelningar har möten där de kommunicerar om vad som händer längs 

processen som patienten går igenom, vad det finns för problem och vad de behöver göra för att 

uppnå målen. Att göra alla medarbetare som är involverade i processen medvetna om vad som 

sker i nästa steg samt få en insikt i hur andra arbetar är en framgångsfaktor. Vilka problem som 

uppstår i hela processen samt vilka mål som ska uppfyllas är viktiga för alla involverade att 

veta. Den komplexa organisationen påverkar också arbetet med processer utifrån att både 
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primärvården i jämförelse till sjukhuset samt olika kliniker och avdelningar i sjukhusen, har 

separat ekonomi, chef och budget.  

  

4.4	Västra	Götalandsregionen		
 

4.4.1	Södra	Älvsborgs	sjukhus		
 

I Västra Götalandsregionen finns det fyra sjukhusgrupper, Södra Älvsborgs sjukhus är en av 

dessa med omkring 4000 anställda. Vården bedrivs i Borås och Skene (Västra 

Götalandsregionen, 2017e). Södra Älvsborgs sjukhus identifierar sig som processorienterade 

och definierar en process som ”vägen genom sjukhuset för en patientgrupp” (Västra 

Götalandsregionen, 2017b). 

  

Processarbetet	på	Södra	Älvsborgs	sjukhus	
 

Södra Älvsborgs sjukhus har sjukhusövergripande patientprocesser där varje process består av 

en processledare som leder arbetet med ett team omkring sig. Processledaren har det 

huvudsakliga ansvaret för processen. Processteamet består av olika yrkeskategorier utifrån 

vilket behov processen har. Deltagarna i teamet, tillsammans med processledaren och 

processekreterarna, arbetar operativt med patienten. En sjukhusövergripande process är en 

process som sträcker sig över flera kliniker, oftast är den komplex och innefattar en stor 

patientgrupp. Förbättringsarbetet kring dessa processer är så pass komplex att de anställda 

behöver arbeta i ett forum med processteam. Om processen endast sträcker sig inom en klinik 

är detta inte nödvändigt.  

 

Processerna följs upp i olika forum och processledaren träffar sitt processteam ungefär en gång 

i månaden där de diskuterar olika problem och utmaningar. Det gäller att hitta det bästa 

arbetssättet för patientgruppen i processen. Processteamet sätter upp riktlinjer och följer upp 

resultatet för olika förbättringsarbeten och processer. Processerna har olika mätetal som följs 

upp genom olika forum, dels av processteamet men även av sjukhusledningen. Det finns även 

en processledningsgrupp som består av huvudprocessägare, processledare, verksamhetschefer, 

chefsläkare, utvecklingschef och processekreterare. På dessa möten följs resultaten upp och 

teamet diskuterar och beslutar om olika åtgärder. En processledare äger inte processen utan det 
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gör de två huvudprocessägarna, som även är biträdande sjukhusdirektörer och sitter med i 

sjukhusledningen.  

  

I en sjukhusövergripande process har processledaren mandat att bestämma över patientgruppen 

och över verksamhetschefer på kliniker vilket gör att processarbetet får en större roll i sjukhuset. 

I samråd med verksamhetschefer kommer de fram till bästa lösningarna på utmaningar som de 

möter. Processledaren har inget ekonomiskt ansvar utan budgeten för patienten ligger i 

funktionsorganisationen. Om en process har uppnått målen och processledningsgrupper anser 

att det är en stabil process avslutas den. Processen finns kvar men behöver inte följas upp på 

samma sätt som tidigare. 

 

Det finns kriterier för att etablera nya processer vilka är: 

• En så pass stor patientgrupp att det är ett stort uppdrag för sjukhuset. 

• Samhällsnyttan eller nyttan för individen kan vara så pass stor att en process är 

nödvändig.  

• Om komplexiteten är stor på grund av att det är många kliniker som är berörda av 

processen. 

• Om en stor del av sjukhusets ekonomi blir påverkad. 

• Hög konsumtion genom många operationer, läkemedel eller arbetstid.  

• Ett problemområde med till exempel dåliga mätetal där det krävs ett förbättringsarbete. 

 

Det finns en femstegsmodell som processarbetet på Södra Älvsborgs sjukhus grundar sig på. 

Första steget handlar om att etablera en ny sjukhusövergripande process. Något av kriterierna 

för en process måste vara uppfylld och roller utses. Det andra steget innebär att planera 

processen och i detta ingår bland annat att processen kartläggs, resultat mäts och avvikelser 

studeras. Det tredje steget är att utföra arbetet, göra, där arbetssättet utformas för att nå målen 

för processen. Det fjärde steget handlar om att studera processens mätetal och resultat samt 

analysera dem. Det sista och femte steget innebär att agera, då presenterar processteamet 

resultatet för processledningen som beslutar om åtgärder (Västra Götalandsregionen, 2017d).  

 

 
Figur 5. Femstegsmodell på Södra Älvsborgs sjukhus 

Etablera	
process Planera Göra Studera Agera
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Kundfokus	
 

Båda respondenterna ansåg att patienten är den som sjukhuset skapar värde för och den främsta 

kunden. Sjukhuset har identifierat intressenter till processerna vilka är anhöriga och andra 

sjukhus. Motivet för att implementera processorientering är att öka nyttan för patientgrupper 

och stärka patientens roll. Sjukhuset arbetar med att involvera patienten i processer och 

förbättringsarbete. Fördelar som uppkommit i och med processorientering är att patientens väg 

genom sjukhuset och patientflödet är smidigare nu jämfört med tidigare. De anställda har den 

övergripande processmodellen att utgå ifrån vilket beskriver riktlinjer för hur arbetet ska se ut, 

när det ska starta och när processen eventuellt ska avslutas.  

 

“Kunden har väldigt stor betydelse, men vi jobbar med att involvera och 
utgå från patientens perspektiv ännu mer nu än vad vi har gjort tidigare 

även om patienten alltid har varit viktig för att förbättra processen. Vi tittar 
på olika sätt att öka engagemanget för delaktigheten för patienten, det är 

vårt utvecklingsområde och det är jätteviktigt.” (Processekreterare). 

 

I vissa processer finns patienter med i utvecklingsarbetet och patienter intervjuas för att få 

information kring hur de upplever vården och att hitta det bästa sättet att arbeta utifrån 

patientgruppen. Den upplevda fördelen med processorientering är att patienten har möjlighet 

att medverka i processteamet och få sin röst hörd.  

  

“Det är klart att det inte är problemfritt och det är klart att det är en 
komplex verksamhet. Man är en del av sjukhuset så visst det är klart att det 
är inga apparater man har att göra med, det är ju människor och det är en 
utmaning att få med patienter så det känner sig delaktiga, det är ju det vi 

strävar efter.” (Processekreterare) 

  

Standardisering	
 

Processarbetet leder till standardisering genom att sjukhuset framställer styrdokument med 

riktlinjer och standardiserade vårdplaner med checklistor för hur de anställda ska arbeta i en 

process. En respondent påstår att allt arbete i vården inte går att standardisera men det gäller att 

hitta de delarna där det går att standardisera. Standardisering är en utmaning i professionella 

organisationer, då det kan vara svårt att övertala professionen om att arbetet ska standardiseras.  
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Fördelen med standardisering är att de anställda kan följa en standardiserad vårdplan som är 

gemensam för flera patienter. Utifrån en planerad aktivitet i journalen kan vårdpersonalen 

se vad som behöver göras och vad som har gjorts tidigare. En standard på sjukhuset grundar sig 

på beprövad vetenskap och evidens, det finns en grund till vad som är det bästa sättet att utföra 

arbetet på. I de fall det inte går att standardisera arbetet handlar det om läkarens individuella 

kompetens i det specifika fallet. 

 

Helhetsbild	av	process	
 

Sjukhuset är en funktionsorganisation som är uppbyggd av kliniker, avdelningar och enheter. 

Processerna på sjukhuset löper horisontellt igenom olika kliniker. Motivet till att implementera 

processorientering var att sjukhuset upplevde problem med patienter som befann sig på olika 

kliniker och övergångarna mellan kliniker var ett problem. Patientens väg genom sjukhuset sker 

genom horisontella processer medan sjukhuset är organiserad i vertikala funktioner. Klinikerna 

har sin egen budget och är ansvariga för sina egna patienter, vilket försvårar samarbete över 

klinikgränser.  

 

En svårighet med processorientering är att det är många olika medarbetare och chefer som ska 

samarbeta när patienterna är spridda över flera kliniker. Fördelen med processorientering är att 

samarbete i sjukhuset förbättras vilket underlättar implementering av riktlinjer och rutiner. 

Samarbete mellan anställda på klinikerna och processteam har gjort att vårdpersonalen 

kommunicerar med varandra om klinikernas arbete och resultat. Genom att visualisera 

processerna får processteamet en ökad medvetenhet kring hur processen fungerar. I och med 

att processerna är en del av verksamhetsplanen ska processerna också uppfylla sjukhusets olika 

mätetal och fokusområden för att förbättras. En av respondenterna tycker att det är tydligt hur 

sjukhusets delar hänger ihop och att helheten kan ses tydligare nu jämfört med tidigare.  

  

Förändringar har gjorts genom att öka samarbetet mellan processteamen och klinikerna, 

dessutom förbättras samarbetet genom att verksamhetscheferna deltar i processledningsmöten. 

Sjukhuset tar varje år fram mål och mätetal för processerna och arbetar med uppföljning av 

dessa. Processteamen arbetar ständigt med att förbättra klinikerna och processerna genom 

teammöten där de fokuserar på hur processarbetet kan utvecklas. Under de månatliga möten 

som hålls delar processledarna med sig av processmetoder och arbetssätt vilket utvecklar 

processerna samt att processmodellen som rör själva patientprocessen utvecklas och utvärderas.  
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4.4.2	Skaraborgs	sjukhus	
 

Skaraborgs sjukhus är ett sjukhus i Västra Götalandsregionen och vården bedrivs i Falköping, 

Lidköping, Mariestad och Skövde. Det är ett akutsjukhus med omkring 4 400 anställda (Västra 

Götalandsregionen, 2017c). Sjukhuset är indelat i 12 verksamhetsområden, det finns en 

sjukhusdirektör och två biträdande sjukhusdirektörer som leder verksamheten samt en 

verksamhetschef på varje verksamhetsområde. Varje verksamhetsområde består av olika 

enheter. 

  

Processarbetet	på	Skaraborgs	sjukhus	
 

Processarbetet på Skaraborgs sjukhus utgår från patientens resa genom vården där de har 

kartlagt vilken väg patienten kommer in till sjukhuset och de olika efterföljande stegen. 

Sjukhuset har identifierat vilka resurser som krävs för stegen i processen, vad som skapar värde 

för patienten och styrdokument för processen. Motivet för att implementera processorientering 

var att skapa ett högre värde för patienterna, få högre kvalitet och kunna effektivisera vården. 

Processarbetet används på två sätt, dels genom att processverktyget används i förbättringssyfte, 

till exempel genom att kartlägga patientens resa för att identifiera utvecklingsområden. Det 

andra är att försöka organisera sig längst patientens hela resa, det vill säga i permanenta 

patientprocesser.  

  

Sjukhuset utser processägare och processchefer för att ansvara för processer. 

Verksamhetschefen är processägare för processer inom sitt verksamhetsområde och är på en 

högre nivå i hierarkin än processchefen. Det finns ungefär 20 processchefer på Skaraborgs 

sjukhus och processchefen är en läkare som är ansvarig för att leda arbetet med processen inom 

verksamhetsområdet. Varje processchef ansvarar för att organisera processarbetet inom sitt 

verksamhetsområde och utser processledare för varje process och som har en processgrupp till 

sin hjälp. Processgruppen består av medarbetare från olika yrkesgrupper och avdelningar längst 

patientresan.  

  

Det finns ungefär 50 processer som har identifierats och som sjukhuset arbetar med. Exempel 

på processer som sjukhuset har identifierat är diabetesprocessen och KOL-processen. Det finns 

rekommendationer för hur processerna ska väljas ut. Processerna ska omfatta en hel patientresa, 

från att patienten söker vård till att den är färdigbehandlad. Patientresor av samma karaktär som 
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har höga volymer med liknande behandling är också en faktor till att starta arbetet med en 

process eller om en patientkategori är särskilt resurskrävande. 

  

Skaraborgs sjukhus använder sig av en fyrstegsmodell för att utveckla processerna. Det första 

steget innebär att definiera processen, vad det är för patientprocess och varför de behöver arbeta 

med just den processen, men även att skapa roller och fördela ansvaret. Andra steget är att göra 

en första förbättring av processen. Steg tre handlar om att sätta mål för processen i ett 

långsiktigt perspektiv och steg fyra är att ständigt förbättra dessa mål.  

  

 
Figur 6. Fyrstegsmodell på Skaraborgs sjukhus 

	
Kundfokus	
 

Den externa och viktigaste kunden är patienten och dess närstående. Det är den primära kunden 

för alla på sjukhuset, men det finns även interna kunder. Sjukhuset arbetar för att involvera 

patienter mer i processarbetet på grund av att respondenterna anser att det är svårt att veta vad 

som är bäst för patienten utan att fråga dem. Det pågår arbete för att göra patienter delaktiga i 

förbättringsarbetet och i projekt kring processer. Patienterna och närstående är de enda som har 

en helhetsbild av patientresan och bjuds in för att komma med synpunkter och lösningsförslag.  

  

“Här tror jag att det är någon slags paradigmskifte i hälso- och 
sjukvården, att vi måste förstå det och göra det här tillsammans med 

patienter och närstående, det är inte så att vi endast från vår professionella 
kunskap kan skapa något som blir gott nog för patienterna. Vi måste göra 

det tillsammans med dem.” (Anonym) 

  

Fördelar som har uppkommit i och med arbetet med processer är att se vården utifrån patientens 

perspektiv samt möjlighet att reflektera över hur värde skapas för patienterna. Det har bidragit 

till att koppla ihop funktioner längst en patientresa och öka det tvärfunktionella perspektivet. 

Det finns svårigheter med processmetaforen och sjukhuset har en ambition att bli mer 

Definiera	
processen Förbättra Sätta	mål Ständigt	

förbättra
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processorienterade men vill även få in andra värdelogiker som kallas för shop och nätverk. Det 

gäller att skapa de bästa förutsättningarna för patienten.  

  

Kvalitetschefen beskriver tre olika typer av patienter och hur de kan få den bästa möjliga vården 

utifrån de tre olika logikerna process, shop och nätverk. Den första patienten är Sven som är 62 

år gammal och har haft ont i höften, röntgen visar att han har en förslitning i höften och måste 

få en ny höft. Det är ett enkelt och väldefinierat behov och då är processlogiken passande. 

Anledningen till att processlogiken passar för Sven är att arbetet är standardiserat och han får 

en sammanhållen vård, samtidigt som förloppet sker i olika sekvenser av biologiska skäl, till 

exempel måste rehabilitering ske innan operation. 

  

Den andra patienten är Elsa, 86 år gammal som lider av fyra olika sjukdomar. Hennes behov är 

att få en god livskvalitet i hemmet och värde för henne är att slippa åka in till sjukhuset. För 

Sven skapas värdet på sjukhuset, i processen, men för Elsa är det värdefullt att slippa hamna i 

en process. Då är nätverkslogiken mer passande. Elsa får en personlig vårdkontakt samt ett 

mobilt team som kan integrera alla vårdtjänster.  

  

Den tredje patienten är Anna, 40 år som har upptäckt en knöl i bröstet. Hon har behovet att 

snabbt få en diagnos och stilla sin oro. Görs detta sekventiellt blir det ett lidande att gå och 

vänta på en diagnos, utan aktiviteterna vid ställande av diagnos kan istället göras parallellt i en 

så kallad shoplogik.  

  

“Vi frågade om de här olika värdelogikerna kunde vara olika bra i olika 
delar av en patientresa, ja här i början ska vi börja gå mot shoplogik, göra 
saker parallellt. Vi kan inte röntga och sticka samtidigt men göra det under 

samma dag, att inte göra det sekventiellt. Sen när vi ska behandla 
patienten, säg att man upptäckt bröstcancer och måste operera, stråla och 
sen ge cellgifter då måste vi göra det sekventiellt för att patienten måste få 
återhämta sig och hänga med mentalt. När det gäller att följa upp patienter 
med cancerdiagnos då är vi inne i nätverkslogik, värdet är att inte komma 

in på sjukhus igen.” (Kvalitetschef)  

  

Standardisering	
 

Arbetet med processer har genererat nya riktlinjer och rutiner. Det positiva med riktlinjer är att 

det finns förutbestämda regler för arbetsuppgifter, men det kan vara svårt att följa samtliga 
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regler. Sjukhuset använder sig av ett IT-stöd för styrdokument där alla riktlinjer och rutiner 

finns, både sjukhusövergripande och för varje specifik avdelning eller funktion.  

  

Det kan vara problematiskt att standardisera om många aktörer ska arbeta parallellt eller om 

patienten har en diagnos som inte behöver behandlas i en viss tidsföljd. Det blir då svårt att 

visualisera arbetet i en processkarta. Om en patients diagnos är komplex blir det svårare att 

standardisera behandlingen. Fördelarna med standardisering är att det är lättare att veta vad som 

förväntas av alla medarbetare, vilket är positivt om det är många olika personer inblandade. En 

enkel åkomma är lättare att standardisera, även om det enbart går att standardisera det som det 

finns evidens för. Där det inte finns evidens måste det finnas tillit till yrkesskickligheten hos 

medarbetarna.  

  

“Det är det som är idén med standardisering, om vi har standard och 
minskad variation där vi har evidens, där vi vet hur vi ska göra, då frigör vi 

energi till alla de situationer där vi inte har någon standard. Ni vet som 
amerikanarna säger: standardise for creativity.” (Kvalitetschef) 

  

Helhetsbild	av	process	
 

Sjukhuset har bildat processgrupper med olika yrkeskategorier som tillsammans studerar en 

patients resa genom vården där dubbelarbete kan upptäckas samt öka medvetenheten för andra 

steg i processen. En av respondenterna beskriver Skaraborgs sjukhus som en matrisorganisation 

där funktionerna är starkare än de horisontella processerna. Både ledningen och styrningen 

påverkas av processerna och ju mer makt processerna får desto mer konflikter uppstår. Det 

ekonomiska kontrollsystemet samt specialisering är de drivande krafterna bakom den vertikala 

strukturen, där det finns en maktkamp mellan den vertikala och horisontella strukturen.  

 

“Jag har varit på en del sjukhus som säger att de är processorienterade 
som verkar ha det kolugnt och verksamhetscheferna är jättenöjda, då 

känner jag att nej, om man verkligen fokuserar på flödeseffektivitet och bra 
patientresor med goda upplevelser och goda resultat, så utmanas den 

traditionella linjehierarkin, det ekonomiska och kontroll och så vidare. Är 
det alldeles lugnt i en organisation tror jag att det är väldigt små processer 

som egentligen inte utmanar hur man arbetar på ett ordentligt sätt.” 
(Kvalitetschef)  
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Hellström, Lifvergren och Quist (2010) har gjort en studie där svårigheterna av att 

implementera processorientering på Skaraborgs sjukhus undersöks. Resultatet visar att själva 

organisationen i sig var ett hinder för processorientering på många sätt. Ett problem var att 

professionen såg sjukhuset som funktioner och inte ett sjukhus som utgjordes av processer. Det 

fanns strukturella faktorer som påverkade, som att varje funktion eller klinik hade sin egna 

budget och rapporteringssystem vilket skapade konflikter då en patient många gånger innefattar 

olika klinker. Det var svårt att mäta resultatet av processerna, vad en process kostade till 

exempel. Ett annat problem som den funktionella organisationen orsakade var att processchefen 

ofta ville ha mer resurser för att kunna genomföra förändringar medan funktionschefen som har 

det ekonomiska ansvaret ofta var tvungen att säga nej för att hålla budgeten. Dessutom kan inte 

en offentlig organisation få in mer pengar till verksamheten genom att vara mer kundfokuserad, 

vilket kan göras i ett privat företag (Hellström, Lifvergren & Quist, 2010).  

  

Det finns fördelar med den traditionella funktionsorganisationen. Specialiseringen inom 

funktionerna är viktig för utveckling och lärande av professionen och om processorientering 

implementeras på fel sätt kan specialiseringen skadas. Det funktionella perspektivet skulle 

kunna kompletteras med ett horisontellt perspektiv baserad på patientens väg genom vården i 

form av en matrisorganisation. Detta skulle minska riskerna för suboptimering som uppstår då 

de olika funktionerna fokuserar för mycket på sina egna processer och skulle göra det möjligt 

för patienterna att påverka vården. Däremot finns det en risk att de två perspektiven inte 

fungerar bra tillsammans. Fokus på horisontella perspektiv, nya roller inom organisationen och 

nya sätt att styra processerna leder till konflikter i organisationen (Hellström, Lifvergren & 

Quist, 2010). 
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5.	Analys	
Analysen har sin utgångspunkt i de tre identifierade förutsättningarna kundfokus, 

standardisering och helhetsbild av process för att analysera dess tillämpbarhet i sjukvården. 

Förutsättningarna återfinns i definitionen för processorientering som studien utgår från: En 

fokusering på processer som en helhet med syfte att skapa värde för en kund genom 

återkommande kedjor av aktiviteter. Med hjälp av egenskaperna för förutsättningarna som 

presenteras i teorin undersöks deras möjlighet att uppnås i en sjukvårdskontext. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring vilken typ av organisationsstruktur som är lämplig för en 

processorienterad sjukvårdsorganisation.  

  

5.1	Kundfokus	
  

Patienten är den huvudsakliga kunden i sjukvården enligt regionerna, men det råder delade 

meningar om vilka ytterligare kunder som finns. Vid intervjuerna framgick det att närstående 

är en huvudsaklig kund men de kan även uppfattas som en sekundär kund tillsammans med 

studenter, remittenter, andra sjukhus och interna kunder. Regionerna definierar kunden olika 

både mellan och inom regionerna. Det tyder på att det är svårt att definiera en kund i sjukvården 

och är i enlighet med vad Alford (2002) beskriver som problematiken med att definiera kunden 

i en offentlig organisation. Patienten identifierats som den huvudsakliga kunden av regionerna 

och följaktligen kommer en diskussion föras om huruvida det är möjligt att uppnå kundfokus 

genom att identifiera patienten som kund. 

  

Vården finansieras av skattemedel och patienter som är medborgare i Sverige, betalar inte direkt 

för vården. Utifrån Alfords (2002) typologi för de tre olika kunderna i offentlig sektor kan 

patienten i sjukvården liknas vid en förmånlig kund, då de inte direkt betalar för vården men 

ändå får ut värde av den. I det empiriska materialet framkommer det enligt Hellström, 

Lifvergren och Quist (2010) att Skaraborgs sjukhus har upplevt att det inte finns några 

finansiella fördelar genom att arbeta mer kundfokuserat på grund av att patienten inte betalar. 

Mer nöjda patienter resulterar inte i ett återkommande beteende, eller möjligheten att öka priset 

som är fallet i en privat organisation. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) ska kundens behov 

och förväntningar överträffas för att uppnå kundfokus. Sjukvården har knappa resurser och styrs 

av strikta budgetar samt kännetecknas av en förmånlig kund som inte betalar. Det tyder på att 

skapa det lilla extra för patienten och överträffa dennes förväntningar är svårt att prioritera när 
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det inte resulterar i finansiella fördelar och en patient i den offentliga sektorn inte kan liknas 

med en betalande kund i den privata sektorn. 

  

Kundfokus innebär att identifiera vad som skapar värde för en kund (Womack & Jones, 2003). 

Problemet med en offentlig organisation, enligt Alford (2002), är att verksamheten utformas 

efter politiska beslut där politikerna är framröstade av medborgarna vilket gör att efterfrågan 

inte är formulerad från patienten som kund, istället är det medborgare och politiker som 

identifierar behovet för vården. Vården är behovsstyrd vilket formuleras i 7 kap. 2 § av hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) “Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med 

utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och 

sjukvård”. Sjukvården ska således utformas efter behovet av sjukvård och inte efter efterfrågan. 

Oavsett vad patienterna efterfrågar så finns det inte obegränsat med resurser vilket gör att 

vården måste erbjudas till de som behöver den. Det kan vara svårt att definiera patienten som 

kund då den inte alltid kan välja vem som ska utföra vården och därmed inte öka nyttan för sig 

själv. Det är ytterligare en faktor som bidrar till att efterfrågan inte är formulerad från patientens 

perspektiv. Behovet i vården formuleras och finansieras av medborgare och politiker, men 

värde ska skapas för patienten som kund, vilket leder fram till svårigheter att definiera 

kundvärde. Regionernas upplevelser visar att det endast är patienterna som vet vad som skapar 

värde för dem. Sjukvården är behovsstyrd och innebär möjligheter att uppfylla patienternas 

behov. En patients förväntning på sjukvården är dock en individuell preferens som är 

problematisk att ta hänsyn till på grund av det faktum att vården inte är efterfrågestyrd, samt att 

resurserna är knappa. Det är följaktligen komplicerat att uppfylla och överträffa en patients 

förväntningar.  

  

De studerade regionerna har börjat involvera patienten i arbetet med vårdprocesser då de har 

upplevt svårigheter att veta vad som är värdeskapande för patienten. Genom till exempel 

intervjuer och patientenkäter har patienten involverats för att kunna identifiera behovet. 

Tidigare har regionerna utgått från vad de tror skapar värde för kunden. Utan att undersöka vad 

som är värdeskapande för kunden kan regionerna inte ha kunskap om detta. Det här styrks av 

Womack och Jones (2003) samt Bergman och Klefsjö (2007) som påstår att kundvärde enbart 

kan skapas genom att undersöka vad kunden vill ha. Det har framkommit under intervjuerna att 

det finns ett stort intresse av att förstå patientens perspektiv och genom detta förbättra vården 

utifrån patientens synvinkel. Motivet för att implementera processorientering i sjukvården var 

gemensamt för alla regioner, att få en mer patientcentrerad vård och stärka patientens roll. Flera 
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av regionerna arbetar med att involvera patienter i utvecklingsarbetet och ha regelbundna möten 

med patientföreningar för att diskutera olika frågor. Regionerna har börjat involvera patienterna 

i arbetet med processer men anser att delaktigheten för patienten kan öka för att få större 

kundfokus. För att uppnå kundfokus i sjukvården krävs det att kunna identifiera värdet för 

kunden och uppfylla och överträffa dess förväntning vilket inte är möjligt, då vården är 

behovsstyrd samt kännetecknas av strikta budgetar och icke-betalande kunder. Genom att 

involvera patienten i arbetet med vårdprocesserna kan dock ökat patientfokus uppnås.  

  

Ansvariga för processer vara på samma nivå i hierarkin som en funktionschef, detta för att 

undvika att processer får en minskad roll i verksamheten. Det ska heller inte vara samma person 

som är både ansvarig för processen och funktionen. De processansvariga har fokus på kunden 

och funktionsansvariga har fokus på interna processer (Stigendal & Johansson, 2003). På ett 

sjukhus i en av regionerna har den ansvariga för processen rätt att bestämma över 

patientprocessen, det vill säga har ett mandat över funktionschefen. I de andra regionerna är 

den ansvariga för processen på en lägre nivå i jämförelse med funktionschefen. De 

processansvariga har inte det ekonomiska ansvaret utan det ansvaret ligger hos funktionschefen. 

Ovanstående resonemang visar på att om den processansvariga, med kundfokus, inte är på 

samma nivå som funktionschefen kan större fokus hamna på de interna processerna. Olika 

intressen kan leda till att konflikter uppstår. Genom att den processansvariga, som har störst 

kundfokus, inte har någon makt över budgeten kan de interna processerna få större fokus än 

kunden. I sjukvården är den funktionella strukturen så djupt rotad att om processansvarig och 

funktionschef är samma person får funktionen troligtvis störst fokus. För att kunna uppnå 

kundfokus i sjukvården genom processorientering krävs att processansvarig och 

funktionsansvarig är på samma nivå i hierarkin och är två skilda roller.  

  

Om kunderna involveras i vårdprocesserna samt om processansvariga och funktionsansvariga 

i organisationen är på samma nivå och är två skilda roller kan ett ökat kundfokus uppnås. 

Däremot kan inte kundfokus i sin helhet uppnås utifrån patienten som kund, då det är svårt att 

överträffa patientens förväntningar samt då patienten inte direkt skapar efterfrågan. Att skapa 

värde för kunder när de definieras olika samt när det finns flera kunder i organisationer är 

problematiskt för kundfokus. Svårigheten blir att veta vems värde som vårdgivaren ska ta 

hänsyn till. Att identifiera vad som skapar värde för de olika kunderna och hur alla dessa 

kunders förväntningar uppfylls och överträffas är inte möjligt. Av dessa anledningar kan inte 

kundfokus i sin helhet uppnås i svensk sjukvård. Processorientering har däremot bidragit till ett 
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större fokus på patienten då patientens väg genom vården nu synliggörs samt att patienten 

involveras i förbättringsarbetet. 

  

Tabell 2. Tillämpbarhet av kundfokus i sjukvården 

Förutsättningar	 Egenskaper	 Tillämpbart	
i	sjukvården	

Kundfokus	 Identifiera	vad	som	skapar	värde	för	kunden	
Uppfylla	och	överträffa	kundens	förväntningar	

Nej	

Nej	

  

Även om kundfokus i sin helhet inte går att uppnå i sjukvården siktar regionerna på att uppnå 

en patientcentrerad vård. Ju längre ned i organisationen desto mer patientkontakt förekommer 

vilket tyder på förutsättningar för att uppnå en patientcentrerad vård och patientfokus. Då 

regionerna arbetar med att involvera patienten mer i vården kan värdet för patienten lättare 

identifieras och patientfokus är möjligt. Motivet för att implementera processorientering i 

regionerna är att stärka patientens roll, öka nyttan och värdet för patienten samt involvera 

patienten mer i vården. Det visar på att regionerna arbetar med att uppnå patientfokus, vilket 

innebär att förstå patientens önskemål, behov och värderingar (Epstein m.fl., 2010; Institute of 

Medicine, 2001). Sjukvården är en komplex organisation som kännetecknas av att mycket av 

arbetet är fördelat långt ned i organisationen, och den operationella kärnan utgör stor del av 

organisationen (Mintzberg, 1999[1983]). Läkarna och sjuksköterskorna, cure och care, arbetar 

i den operationella kärnan och har mycket patientkontakt (Glouberman & Mintzberg, 2001). 

Denna studie har ett övergripande perspektiv utifrån vad som kan liknas med Glouberman och 

Mintzbergs (2001) control vilket har bidragit till ett perspektiv som inte direkt är involverat i 

den operativa verksamheten. Anledningen till att vi det empiriska materialet funnit att det finns 

flera kunder än endast patienten skulle kunna bero på det övergripande perspektivet i studien. 

Längre ned i organisationen förekommer större patientkontakt och patientfokus kan vara lättare 

att uppnås för cure och care.  Kundfokus i sin helhet går inte att uppnå, men ett patientperspektiv 

är fördelaktigt för att uppfylla patientens behov. 
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5.2	Standardisering	
  

Processorientering innebär en standardiserad kedja av repetitiva aktiviteter där input är 

förutbestämd (Lillrank & Liukko, 2004; Rentzhog, 1998; Eriksson, 2005). Under intervjuerna 

har det framkommit att den funktionella strukturen i sjukvården bidrar till specialisering. Det 

tyder på att när liknande arbetsuppgifter utförs inom samma funktion av yrkesgrupper med 

liknande kompetens skapas ett specialiserat arbetssätt. En ökad specialisering kan innebära att 

liknande patienter och diagnoser påträffas mer ofta vilket leder till att inputen blir mer 

förutbestämt och aktiviteterna mer upprepande. Mer förutbestämd input och upprepade 

aktiviteter kan möjliggöra standardisering i samma funktion. Standardisering av processer 

definieras av Mintzberg (1999[1983]) som en specificerad arbetsbeskrivning. Arbetet i den 

operativa kärnan, det vill säga arbetet med patienter, kräver stor kunskap och självständighet 

av professionen. Standardisering av arbetsprocesser i sjukvården är svårt då de komplexa 

arbetsuppgifterna är svåra att skapa riktlinjer och regler kring, istället standardiseras kunskapen 

hos professionen för att säkerställa rätt kompetens i vården (Mintzberg, 1999[1983]). 

Processorientering innebär att patienten behandlas i flera funktioner vilket innebär att flera 

specialiteter måste samarbeta. När diagnosen är komplex behöver flera specialiteter vara 

involverade i patientens process för att ta beslut baserat på situation och professionens kunskap. 

Detta visar på att arbetsprocessen blir mer komplex och svår att standardisera. En 

standardiserad vårdprocess kan vara komplex och hindras av den specialiserade funktionella 

strukturen, och i stället standardiseras kunskapen hos professionen. Däremot bidrar den 

funktionella strukturen i och med upprepade specialiserade arbetsuppgifter till en ökad 

standardisering som vi argumenterar för ovan.  

  

De standardiserade vårdförloppen i regionerna har en hög grad av standardisering. Gemensamt 

för alla regioner är att de arbetar med att standardisera vårdprocesser och försöker standardisera 

processer där de anser att det är ändamålsenligt. Detta kan liknas med ett försök att standardisera 

arbetsprocesser och inte enbart kunskapen hos professionen. De riktlinjer som har 

implementerats i de studerade regionerna innehåller vad som ska göras vid olika symtom och 

diagnoser. Problemet enligt Berg (1997) är föreställningen om att det endast finns ett rätt svar 

på vad som ska göras i varje medicinsk situation när verkligheten är mer komplex. Faktorer 

som finansiella möjligheter och tillgång till teknisk utrustning kan påverka vilket beslut 

professionen anser vara bäst för patienten. Det pekar på att det är problematiskt att ha 

specificerade arbetsbeskrivningar för processer i sjukvården. Vid enkla processer är det lättare 
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att implementera riktlinjer och protokoll eftersom händelseförloppet är känt. Då en situation i 

sjukvården kan vara komplex kan det vara svårt att alltid utgå från riktlinjer.  

  

Standardprocesser har genom intervjuer identifierats som en relativt enkel vårdprocess där 

patienten i övrigt är frisk samt där arbetsförloppet är tydligt och känt. I en standardprocess går 

det att urskilja ett bästa sätt att genomföra processen på (Lillrank & Liukko 2004). Processer 

med patientgrupper med liknande diagnos, som förekommer i stor volym arbetar regionerna 

med att standardisera, vilket underlättar den repetitiva faktorn i en standardprocess. Sjukvården 

strävar efter att individualisera vården samtidigt som de vill standardisera de områden som 

anses ändamålsenliga att standardisera. Det är inte ändamålsenligt att standardisera arbetet i de 

situationer som sällan inträffar till exempel om diagnoserna och den förväntade behandlingen 

är ovanlig. Processer med patienter som har många olika diagnoser är svåra att standardisera. 

Det kan liknas med Lillrank och Liukkos (2004) icke-rutinmässiga processer där situationerna 

kräver en bedömning för att veta vad efterföljande steg är. Standardisering innebär en specifik 

arbetsbeskrivning som ska upprepas på ett liknande sätt (Mintzberg, 1999[1983]; Lillrank & 

Liukko, 2004) och det blir problematiskt att kombinera det med en individualiserad vård där 

anpassning krävs utifrån situation.  

  

Standardisering i sjukvården bör stödjas av evidensbaserad vård. Evidensbaserad vård innebär 

att utforma vården utefter expertis och vetenskapligt baserad forskning (Sackett m.fl., 1996). 

Regionerna uttrycker att det är ändamålsenligt att standardisera där det finns evidens. Genom 

att professionen är överens om vad som behöver göras blir det enklare att införa en standard. 

Berg (1997) beskriver att problemet med standard i sjukvården är att det utesluter andra viktiga 

faktorer som bidrar till en bra vård. Det krävs en utgångspunkt i forskningen för att kunna arbeta 

med standardisering (Eriksson, 2005) och sjukvården kan dra nytta av evidens för att få 

professionen att ta till sig ett standardiserat arbetssätt. Problemen med standard i sjukvården 

gör det dock viktigt att se till att anpassa vården till den specifika patienten. Det kan vara svårt 

att övertala professionen om att arbetet ska standardiseras. Detta kan bero på att en professionell 

organisation enligt Mintzberg (1999[1983]) kännetecknas av hög grad av decentralisering, 

vilket gör att professionen är vana vid stor autonomi. Läkargruppen i regionerna har stor makt 

och kan vara ett hinder för att implementera förändringar men även en stor drivkraft om de är 

positiva till förändringen. Processarbetet handlar till stor del om att förändra kulturen och 

tankesättet hos professionen. Nembhard m.fl. (2009) argumenterar för att sjukvårdens 

professionella organisation bidrar till professionens motsättning mot förändringar, genom bland 
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annat svårigheten att samarbeta mellan olika yrkesgrupper och yrkesgrupper på olika nivåer. 

Det är viktigt att visa på fördelarna för professionen för att få dem att acceptera förändring. Det 

krävs hänsyn till kulturen och professionen inom organisationen och om detta inte görs kan 

professionen hindra förändring av arbetssättet. Problemet med standard i sjukvården är att även 

i standardprocesser kan patientens specifika situation innebära behov av anpassad vård, i och 

med detta är en hel vårdprocess svår att standardisera. Hela processer kan inte alltid 

standardiseras, men i enkla och okomplicerade processer där det finns evidens är arbetet möjligt 

att standardisera.  

  

Regionen som vårdgivare erbjuder tjänster i form av vård och inte produkter. Tjänster 

kännetecknas av att de är opåtagliga, heterogena, oskiljbara och förgängliga (Edgett & 

Parkinsson, 1993). Vid ett vårdmöte “producerar” professionen vården samtidigt som patienten 

“konsumerar” den vilket tyder på att vården är oskiljbar eftersom produktion och konsumtion 

inte går att skilja från varandra. Beroende på situation krävs olika utformningar av tjänsten och 

olika faktorer påverkar tjänstens karaktär, vården är därför heterogen. På grund av att vården 

skapas i mötet mellan profession och patient är den förgänglig samt går inte att ta på. Dessa 

faktorer kan påverka möjligheten att standardisera vårdprocesser eftersom en tjänst inte går att 

ta på är det svårt att mäta utfallet samt jämföra med en standard. Varje patient är unik och 

vårdmöten utformas i stunden vilket skapar stor variation i utformningen och utfallet. En tjänst 

som är heterogen och opåtaglig är svårt att standardisera (Edgett & Parkinsson, 1993) och på 

grund av detta samt den stora variationen innebär det hinder för specificerade 

arbetsbeskrivningar. Regionerna har uttryckt att patienter är mer komplexa än produkter, till 

exempel genom att de har en egen vilja vilket kan påverka tjänstens utformning. Patientens 

diagnos är i många fall komplex och kräver en individualiserad och anpassad vård vilket 

hämmar standardisering.  

  

Det kan vara problematiskt att ha specificerade arbetsbeskrivningar i sjukvården då det inte 

alltid finns ett rätt svar på vad som ska göras i en specifik situation och därför kan inte arbetet 

i alla situationer standardiseras. Det är lättare att standardisera en process där diagnosen och 

behandlingen ofta inträffar och repeteras, vilket påvisar variationer. Det är möjligt att 

standardisera processer med en enkel vårdprocess där arbetsförloppet är tydligt och känt. Där 

det finns evidens i sjukvården kan arbetet standardiseras men professionen måste vara beredd 

på att anpassa efter situation om detta behövs. Situationer som sällan inträffar samt patienter 

med många olika sjukdomar går inte att standardisera då det krävs anpassning för den specifika 
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patienten. Strävan efter att individualisera vården samt att vården är en tjänst försvårar arbetet 

med standardisering. Delar ur sjukvården kan standardiseras, men sjukvården som helhet kan 

inte standardiseras då det i alla situationer inte fungerar att ha specificerade arbetsbeskrivningar 

samt repetitiva kedjor av aktiviteter. Standardisering av vårdprocesser kan bidra till en mer 

jämlik vård och kortare ledtider.  

  

Tabell 3. Tillämpbarhet av standardisering i sjukvården 

Förutsättningar	 Egenskaper	 Tillämpbart	
i	sjukvården	

Standardisering	
Ha	specificerad	arbetsbeskrivning	för	processen	
Repetitiva	kedjor	av	aktiviteter	

Nej	
Nej	

 

5.3	Helhetsbild	av	process	
  

Regionerna använder sig av team med olika yrkesgrupper för att få en bild av vad medarbetare 

på andra avdelningar gör och hur de olika stegen i processen ser ut. För att uppnå en helhetsbild 

av en process krävs det att det finns en förståelse för hur aktiviteter hänger ihop och hur de är 

kopplade till andra medarbetares arbete (Nilsson, 2003). Genom att regionerna har roller som 

till exempel koordinatorer som ansvarar för hela patientens resa skapas en övergripande bild av 

patientens väg genom vården. Ett annat exempel är det regionala cancerrådet som har 

övergripande ansvar över processer och tar beslut kring dem. Eriksson (2005) anser att det krävs 

kartläggning av processerna, vilket förutsätter samarbete mellan de olika yrkesgrupperna och 

funktionerna. Att processteamen träffas skapar en möjlighet för olika yrkesgrupper och 

avdelningar att lära sig av varandras erfarenheter och få en större insikt i vad som sker i 

processen. Olika forum och möten där personer som är involverade i processen träffas ger en 

uppfattning om hur de olika stegen i processen är sammanlänkade. Genom att förstå hur 

processens olika delar hänger ihop kan ansvariga för processer sträva efter att underlätta arbetet 

i processens nästa steg. En förståelse för processens olika delar underlättar arbetet och ökar 

möjligheten att uppnå en helhetsbild.  

  

Något som kan hindra en ökad helhetsbild i sjukvården är det faktum att sjukvården består av 

fyra olika yrkesgrupper: cure, care, community och control (Glouberman & Mintzberg, 2001). 

Arbetet med processorientering beslutas av yrkesgrupperna inom community och control. 
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Enligt Mintzberg (1999[1983]) har professionen, det vill säga främst grupperna care och cure, 

ett stort inflytande och makt i organisationen vilket innebär att professionen måste ta till sig 

processperspektivet för att en förändring ska ske. Den horisontella klyftan, beskriven av 

Glouberman och Mintzberg (2001), skulle kunna förhindra en ökad helhetsbild i organisationen 

om professionen inte vill ta till sig processperspektivet. Om professionen inte är villig att 

implementera arbetet med processer utan fortsätter att arbeta enligt det traditionella 

funktionsperspektivet, hämmas helhetsbilden. Klyftorna mellan de olika yrkesgrupperna skulle 

kunna utjämnas genom ökad kommunikation. Processmöten med processgrupper innehållandes 

olika yrkesgrupper främjar en kommunikation och förståelse för varandras världar. Den 

komplexa organisationen kan försvåra en uppnådd helhetsbild men genom samarbete är det 

möjligt.  

  

Processorientering förutsätter en helhetsbild över processen, för att kunna uppnå det krävs det 

att hela organisationen är medveten om hur processen ser ut och hur aktiviteter förhåller sig till 

varandra. En viktig aspekt för att underlätta helhetsbilden och för att se hur processen ser ut 

från början till slut är att kartlägga processen (Womack & Jones, 2003). Gemensamt för 

samtliga regioner är att de kartlägger vårdförlopp för att få en bild av patientens väg genom 

vården. Genom att kartlägga processer identifieras olika utvecklingsområden. Sjukvården är 

komplex och en patients resa genom vården kan innefatta många olika aktörer, avdelningar och 

beslut. För att kartlägga en sådan process krävs det att samtliga aktiviteter studeras, vilket kan 

vara svårt i en komplex process. I sjukvårdens traditionella funktionsorganisation främjas inte 

samarbete och komplexiteten i organisationen bidrar till svårigheter att kartlägga aktiviteterna. 

Kartläggning och sammansättning av aktiviteterna till en kedja ska ske genom samarbete 

mellan de involverade i processen. Det krävs på grund av att det traditionella arbetssättet i 

sjukvården inte bidrar till en helhetsbild (Eriksson, 2005). En funktionsorganisation hindrar en 

helhetsbild då det är svårt att samordna avdelningar och funktioner eftersom de fokuserar på 

sina egna uppgifter (Jackson & Morgan, 1978). Sjukvården kännetecknas av den traditionella 

funktionsstrukturen där styrsystemet stödjer det vertikala perspektivet. Suboptimering kan 

uppstå i en funktionsorganisation på grund av att varje funktion fokuserar på sina egna mål 

(Stigendal & Johansson, 2003). Det är svårt att få en sammanhållen vårdprocess när resurserna 

är fördelade per funktion (Eriksson, 2005). Problem kan skapas i processer som ingår i flera 

funktioner, eftersom resurser är fördelade för varje funktion och ansvaret mellan dessa inte är 

definierade. De studerade regionerna har upplevt att patienter märker av bristen på ansvar 

mellan funktionerna och att de största problemen med vården finns i övergångarna. En 
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traditionell funktionsorganisation hindrar möjligheten att uppnå en helhetsbild då de inte ser till 

de andra funktionerna. Det blir svårt att se hur de olika delarna av processen hänger ihop, vilket 

leder till problem att uppnå en helhetsbild i en funktionell organisationsstruktur. Genom att 

fokusera på processerna i organisationen och att studera patientens väg genom vården skapas 

en större förståelse för arbetet i de olika funktionerna. En helhetsbild underlättas av att kartlägga 

processer och även om det kan vara problematiskt att kartlägga komplexa processer går det att 

uppfylla. Processmöten med ansvariga för processer samt chefer underlättar arbetet med att 

skapa en helhetsbild i en processorienterad organisation.    

  

I det empiriska materialet framgår det att professionen i regionerna har ett funktionsperspektiv 

vilket leder till att processerna bortprioriteras. Detta i samband med svårigheter att mäta 

processerna, då det saknas system som stödjer de horisontella processerna, gör det 

problematiskt att utvärdera processer. Enligt Kastberg och Siverbo (2013) behövs det ett 

horisontellt styrsystem som stödjer funktionerna genom icke-finansiella mått för processerna. 

Skaraborgs sjukhus har enligt Hellström, Lifvergren och Quist (2010) upplevt att det kan vara 

svårt att mäta de ekonomiska resultaten av en process. Om sjukvårdsorganisationer utvecklar 

horisontella styrsystem som komplement till de vertikala styrsystemen kan en större förståelse 

för processens väg genom vården och resultaten uppnås. Det är problematiskt att mäta 

processens ekonomiska mått i och med att en patient ofta går igenom flera olika avdelningar 

och funktioner samtidigt som systemen enbart stödjer de vertikala funktionerna. För att en 

helhetsbild av processen ska kunna uppnås krävs det både ett vertikalt och horisontellt 

styrsystem i processorienterade organisationer och ett system för att lättare kunna utvärdera 

processens mått. Styrsystemen bör stödjas och vara integrerade i alla organisationens funktioner 

och avdelningar för att underlätta arbetet med sjukhusövergripande processer.  

 

För att kunna uppnå en helhetsbild krävs det att organisationen kartlägger processer och att det 

finns en förståelse för hur olika delar av processen hänger ihop. Genom möten där 

processteamen träffas får medarbetare en större bild av hur processen hänger ihop samt hur 

andra avdelningar och funktioner arbetar, vilket möjliggör en helhetssyn. Regionerna arbetar 

med att kartlägga sina processer vilket är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild. Den 

traditionella funktionsorganisationen stödjer inte en helhetsbild däremot kan en helhetsbild 

uppnås genom att införa sjukvårdsövergripande processer. Horisontella styrsystem krävs för att 

kunna mäta resultaten för processen och integrera de olika funktionerna med varandra. En 

helhetsbild i sjukvården är alltså möjlig.  
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Tabell 4. Tillämpbarhet av helhetsbild av process i sjukvården 

Förutsättningar	 Egenskaper	 Tillämpbart	
i	sjukvården	

Helhetsbild	av	
process	

Förståelse	för	hur	processen	hänger	ihop	
Kartlägga	processer	

Ja	
Ja	

 

5.4	Processers	tillämpningsområden		
  

Stabell och Fjeldstad (1998) diskuterar tre typer av värdeskapande i olika verksamheter: kedja, 

shop och nätverk. De värdeskapande aktiviteter som främst kännetecknas av sjukvården är 

shop, på grund av att den bygger på Thompsons (1967) intensive technology. En av de studerade 

regionerna har i ett sjukhus börjat arbeta med olika typer av värdelogiker som process, shop 

och nätverk. Under en av intervjuerna beskrevs tre olika typer av patienter och sjukhusets syn 

på vilka logiker som är mest värdeskapande för dem. Information från de andra studerade 

regionerna om att patienter är olika och inte kan jämföras med en homogen produkt, visar att 

process inte alltid är en lämplig värdelogik. I en process sker aktiviteterna sekventiellt (Stabell 

& Fjeldstad, 1998) vilket inte alltid är passande i sjukvården. Vid produktion av bilar är denna 

typ av sekventiella aktiviteter lämpliga på grund av att vissa aktiviteter måste genomföras innan 

andra, det är svårt att montera säten utan att ha en kaross att montera dem i. Liknande 

sekventiella aktiviteter kan hittas i sjukvården, i vissa fall måste strålning av en tumör ske innan 

en operation kan genomföras och då är processlogiken passande. Exemplet i empirin med 

patienten Anna 40 år visar på när processlogiken inte är värdeskapande för patienten, det finns 

inget värde i att vänta på nästa steg. En shoplogik skulle vara mer lämplig där aktiviteterna kan 

ske i en cykel, där ingen speciell ordning är bestämd och aktiviteterna kan gå i varandra (Stabell 

& Fjeldstad, 1998; Christensen, Grossman & Hwang, 2009). Processer är ett lämpligt arbetssätt 

för att behandla patienter i vissa situationer och en mindre lämplig logik i andra situationer, 

istället kan logikerna shop och nätverk vara med fördelaktiga. Detta styrker att processer inte 

är lämpliga i alla delar av en sjukvårdsorganisation. 

  

Processer ska tillämpas då aktiviteter kan ske sekventiellt (Stabell & Fjeldstad, 1998) och enligt 

regionerna är processer lämpligt när händelseförloppet är känt. Vår diskussion kring 

standardisering visar på att det främst är möjligheten till standardisering som påverkar i vilka 



	 64	

delar av organisationen som processer är lämpliga att implementera. Detta på grund av att det i 

vissa fall är fördelaktigt att standardisera och i vissa fall ej möjligt. Resonemanget ovan pekar 

på att patientfokus och en helhetsbild är fördelaktigt för en processorganisation dock visar det 

inte att det skulle vara mer eller mindre möjligt att uppnå kundfokus eller helhetsbild i olika 

delar av organisationen. Standardisering bör tillämpas när professionen är överens om 

händelseförloppet och när processen är enkel. Processer ska implementeras i de delar av 

organisationen där dessa två faktorer går att uppfylla. Det krävs att en sekventiell logik är 

passande för att processen ska vara gynnsam.  

  

5.5	En	processorienterad	organisationsstruktur	
  

Hittills har vi presenterat och diskuterat flera organisationsstrukturer och innebörden av en 

processorienterad organisationsstruktur ska utredas. Stigendal och Johansson (2003) beskriver 

olika organisationsstrukturer som en processorienterad organisation kan anta. Den första graden 

av processorientering innebär en funktionsorganisation, den andra en matrisorganisation och 

den tredje en fullt utvecklad processorganisation. Sjukvårdsorganisationerna i studien har en 

funktionell struktur med horisontella tvärgående processer. De upplevda problemen för 

regionerna berodde tydligt på den funktionella strukturen. Patienterna upplevde enligt 

regionerna, brist på ansvar vid övergångarna mellan funktioner och uppfattade inte vården som 

en sammanhållen kedja. Vid övergångarna mellan funktioner är ansvarsfördelningen otydlig 

och patienten riskerar att “hamna mellan stolarna”. Funktionerna har separata budgetar, chefer 

och personal vilket hindrar ett smidigt flöde av patientprocesser som innefattar flera funktioner. 

För att uppnå ett smidigt flöde av patienter genom vården krävs ett ansvar för hela patientens 

resa genom vården samt ett helhetsperspektiv över de olika stegen som patienten genomgår. 

Enligt Jackson och Morgan (1978) är det svårt att uppnå en helhetsbild i en 

funktionsorganisation då varje funktion fokuserar på sina mål och uppgifter. När varje funktion 

ser till sina egna mål samt har separat budget främjas inte samarbete mellan funktionerna, vilket 

krävs för en sammanhållen kedja av aktiviteter. Den funktionella strukturen är således inte 

optimal i sjukvården utifrån ett processperspektiv.  

  

Fördelen med en funktionsorganisation är att den bidrar till specialisering då yrkesgrupper med 

liknande kompetens samlas i funktioner vilket främjar lärande (Jackson & Morgan, 1978). 

Specialisering är nödvändig för utveckling och lärande för professionen (Hellström, Lifvergren 

& Quist, 2010). Eftersom funktionerna försvinner när en organisation går till en 
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processorganisation (Majchrzak & Wang, 1996) är detta ett hot mot specialiseringen som är 

nödvändig för utvecklingen i en sjukvårdsorganisation. I och med detta är inte en fullt utvecklad 

processorganisation lämplig i sjukvården.  

  

Sjukhusen i regionerna befinner sig mellan första och andra graden av processorientering, enligt 

Stigendal och Johanssons (2003) tre grader av processorientering, men vissa sjukhus har 

kommit en lång väg mot andra graden av processorientering. Alla sjukhusen i regionerna har 

positioner som processägare som ansvarar för att utveckla processerna och i och med detta 

påverkas ledningen och styrningen av verksamheten vilket enligt Stigendal och Johansson 

(2003) ses som andra graden av processorientering. Processerna har fått en ökad roll i 

organisationen men de olika regionerna har kommit olika långt när det gäller 

processperspektivets betydelse i förhållande till funktionsperspektivet. De olika regionerna 

faller tillbaka i funktionerna när stora problem uppstår, till exempel ekonomiska svårigheter. 

Det är ingen av regionerna där processerna och funktionerna har lika stor betydelse. 

  

Sjukhusen i regionerna har sjukhusövergripande horisontella processer som går genom de 

vertikala funktionerna. Denna form av tvådimensionella struktur liknas vid vad Galbraith 

(2008) beskriver som en matrisorganisation och är den struktur som innefattas i Stigendal och 

Johanssons (2003) andra grad av processorientering. I och med att övergripande vårdprocesser 

införs skapas samarbete mellan funktioner vilket ökar bilden av hur andra funktioner arbetar 

och hur processen hänger ihop. En bidragande faktor är de processansvariga som ansvarar för 

patienten både i och mellan funktionerna. I en sjukvårdsorganisation som har en matrisstruktur, 

strävar en processansvarig efter att förbättra och gynna alla funktioner i patientens resa genom 

vården. Problem med att uppnå en helhetssyn i en funktionsorganisation kan anses lösas i och 

med steget mot en matrisorganisation med övergripande processer. I en funktionsorganisation 

strävar de ansvariga efter att gynna sin egen funktion och ser inte till de andra funktionerna. I 

en matrisorganisation behålls funktionerna vilket inte hotar specialiseringen, samtidigt som de 

horisontella processerna skapar en sammanhållen vårdprocess.  

  

En matrisorganisation är inte problemfri då de vertikala och horisontella målsättningarna kan 

bidra till konflikter (Kastberg & Siverbo, 2013). Två chefer kan ha gemensamt ansvar men 

olika intressen (Stigendal & Johansson, 2003) därav är det viktigt att ha tydliga rollfördelningar 

(Jackson & Morgan 1978). Regionerna har skriftliga riktlinjer kring hur ansvaret av processerna 

är fördelat. Det är således viktigt att ha rollbeskrivningar i en matrisorganisation för att undvika 
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konflikter. Målsättningarna för den vertikala strukturen och de horisontella processerna är inte 

alltid kongruenta vilket kan leda till konflikter. Då den funktionella strukturen är starkare och 

djupt rotad i sjukvårdsorganisationen leder det till att processerna inte prioriteras. Davis och 

Lawrence (1978) presenterar ytterligare problem med en matrisorganisation, där det 

gemensamma beslutsfattandet skapar en stor del av problemen. Det krävs tydlig 

ansvarsfördelning för att undvika att chefer försöker ta beslut för sin egen vinning samt för att 

se till att någon alltid är ansvarig. En fullt utvecklad processorganisation är inte lämplig i 

sjukvården och för att implementera processorientering i sjukvården krävs det att den 

funktionella strukturen kompletteras med horisontella processer. Tidigare diskussion visar på 

att processer inte är lämpliga i hela sjukvårdsorganisationen utan bör endast implementeras där 

det är lämpligt. Processer är tillämpbara där standardisering är möjlig, där det framtida 

händelseförloppet är känt och aktiviteterna sker sekventiellt. Detta resulterar i en organisation 

som består av en ren funktionsorganisation i vissa delar samt delar där funktionerna 

kompletteras av processer. Det kan liknas vid en form av matrisorganisation, det vill säga en ej 

fullt utvecklad matrisorganisation där det finns både vertikala funktioner och horisontella 

processer. I de delar som innefattar både processer och funktioner ska dessa ha lika stor 

betydelse och funktionsansvariga och processansvariga ska finnas på samma nivå för att 

undvika att processerna får lägre prioritet.  

  

I en matrisorganisation är det viktigt att någon har ansvaret, för att undvika utfallet att ingen 

ansvarar för att arbetet blir gjort (Davis & Lawrence, 1978). Regionerna upplevde problem med 

att processperspektivet fick låg prioritet och att vid problem gick organisationen tillbaka till det 

traditionella funktionsperspektivet. Det är viktigt att klargöra ansvarstagandet i en 

processorienterad organisation. Genom att det finns ansvariga för processer blir någon ansvarig 

för att samordna processer och att se till att de prioriteras även i motgång. Ansvaret i de 

studerade regionerna är fördelat mellan processägare och processledare som arbetar med att 

processerna fungerar. Det är processägaren som bör ansvara för att arbetet utförs och 

processledaren som genomför arbetet. För att processägare och processledare ska kunna 

påverka styrning och organisering krävs det en jämn maktfördelning mellan processer och 

funktioner. Idag har funktionerna i regionerna en större prioritet och inflytande och för att 

processerna ska få en större roll i organisationen krävs det att processperspektivet och 

funktionsperspektivet har lika stor påverkan (Stigendal & Johansson, 2003). Det kan uppstå 

konflikter när ansvariga för processen och funktionen befinner sig på samma nivå och har lika 

stort inflytande om deras intressen skiljer sig åt. I en av regionerna har ansvariga för processer 
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skriftliga uppdrag, vilket tydligt redogör för vilka befogenheter och ansvarsområden de har. 

Genom att ha tydliga ansvarsområden styrks processens position i organisationen. Utan att utse 

ansvariga för processer, som processägare och processledare, kommer processerna i 

organisationen inte prioriteras.  

  

I en processorienterad organisation där processer inte lämpar sig i hela organisationen innefattar 

organisationen två olika strukturer, dels en funktionell och dels en processorienterad. Besharov 

och Smith (2014) har tagit fram ett ramverk och diskuterar kring hur en organisation ska klara 

av och ha två olika logiker i organisationen. För att ha två olika logiker måste hänsyn tas till 

kompabiliteten mellan logikerna samt centralitet. Att två logiker är kompatibla innebär att 

logikerna är förenliga med varandra gällande bland annat målsättning, värdering och strategi. 

För att minska konflikter i en organisation med två logiker är det viktigt att kompatibiliteten är 

hög. Centralitet innebär hur stor påverkan logikerna har på den organisatoriska funktionen, det 

vill säga att om centraliteten är hög har logikerna lika stor betydelse (Besharov & Smith, 2014). 

För att uppnå en hög centralitet mellan en funktionsorientering och en processorientering i 

sjukvården krävs det att de har lika stor påverkan på den organisatoriska funktionen vilket kan 

vara svårt att uppnå eftersom sjukvården är starkt kopplad till funktionsstrukturen. Traditionellt 

är sjukvården uppbyggd av funktioner vilket tydligt präglar kulturen, de ekonomiska systemen 

samt arbetssättet i organisationen. En processorientering innebär ett horisontellt perspektiv när 

det gäller flödet genom sjukvården, till skillnad från den funktionella strukturen som har ett 

vertikalt perspektiv. De olika perspektiven kan påverka kompabiliteten mellan de två logikerna. 

En processansvarig ansvarar för patientens resa genom vården vilket gör att målen är utformade 

efter hela patientens process, medan en funktionsansvarig är ansvarig för den enskilda 

funktionen. Detta kan leda till svårigheter att uppnå målkongruens i organisationen, då målen 

har både ett horisontellt och ett vertikalt perspektiv. Det är problematiskt med en organisation 

som består av två olika logiker, det vill säga vertikala funktioner i en del av organisationen i 

kombination med en struktur av både funktioner och processer. 

  

Samtliga studerade organisationer har en tydlig funktionell struktur med horisontella processer. 

Baserad på tidigare diskussion om de tre förutsättningarna kundfokus, standardisering och 

helhetsbild av process är processorientering inte tillämpbar i hela sjukvårdsorganisationen. 

Detta innebär att en fullt utvecklad matrisorganisation inte är lämplig i sjukvården. Den form 

av organisationsstruktur som sjukvården bör resultera i är en organisation där funktionerna 

finns kvar och processer implementeras i de delar där det är lämpligt. Detta för att behålla en 
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utveckling av specialisering samtidigt som en helhetsbild av patientens resa genom vården 

uppnås. Kombinationen gör det möjligt att erbjuda en individualiserad vård till de som gynnas 

av det och en standardiserad vårdkedja till de patienter som gynnas av det. En full 

matrisorganisation innebär att funktionsperspektivet och processperspektivet har lika stor 

betydelse i organisationen. Risken med att inte implementera processer i hela organisationen 

och inte ha en full matrisorganisation är att funktionsperspektivet då är starkare vilket gör att 

processerna inte prioriteras. Det kan vara problematiskt att implementera processer i vissa delar 

av organisationen och fördelaktigt i andra delar av organisationen. Det som krävs för att denna 

typ av matrisorganisation ska fungera väl i sjukvården och processerna ska ha lika stor 

betydelse som funktionerna i de delar där det finns processer. Målen och värderingarna för de 

två logikerna ska även vara kongruenta med varandra.  
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6.	Slutsats		
 	
Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning processorientering är tillämpbar i en svensk 

sjukvårdsorganisation. Svaret är att processorientering i sin helhet inte är tillämpbar i svensk 

sjukvård däremot är det fördelaktigt att implementera processer i vissa delar av organisationen. 

Utifrån diskussionen kring förutsättningarna för processorientering visar denna studie att 

processorientering i sin helhet inte är tillämplig i sjukvården. Då kundfokus och standardisering 

inte går att uppnå i sjukvårdens organisatoriska kontext är processorientering därmed inte 

tillämplig i sjukvården. Kundfokus i svensk sjukvård går inte att uppfylla på grund av 

svårigheten att identifiera vad som skapar värde för kunden. Anledningen till detta är att 

behovet av sjukvård definieras från politiker, det vill säga inte efter vad patienten efterfrågar, 

samt att det finns flera olika kunder. Detta bidrar till problemet med att uppfylla kundens 

förväntningar, då förväntningarna är svåra att identifiera. På grund av de knappa resurserna 

finns det svårigheter att överträffa kundens förväntningar. Förutsättningen standardisering går 

inte att uppnå i svensk sjukvård då det är svårt att definiera regler och riktlinjer för de komplexa 

arbetsprocesserna. Det är problematiskt att ha repetitiva kedjor av aktiviteter då sjukvården 

kräver anpassning efter situation i många fall. Standardisering i vissa delar av sjukvården är 

möjlig. Där vårdprocessen är enkel samt när arbetsförloppet är tydligt, känt och uppbyggt på 

evidens, är standardisering tillämpbar. Förutsättningen helhetsbild går att uppnå genom att 

skapa en förståelse för hur de olika delarna av processen hänger ihop. Processmöten med olika 

yrkesgrupper och funktioner samt kartläggning av processen skapar en helhetsbild av processen 

i organisationen.  
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Tabell 5. Förutsättningarnas tillämpbarhet i sjukvården 

Förutsättningar	 Egenskaper	 Tillämpbart	
i	sjukvården	

Kundfokus	 Identifiera	vad	som	skapar	värde	för	kunden	
Uppfylla	och	överträffa	kundens	förväntningar	

Nej	

Nej	

Standardisering	 Ha	specificerad	arbetsbeskrivning	för	processen	
Repetitiva	kedjor	av	aktiviteter	

Nej	
Nej	

Helhetsbild	av	
process	

Förståelse	för	hur	processen	hänger	ihop	
Kartlägga	processen	

Ja	
Ja	

 

Gällande organisationsstrukturer i sjukvården är varken en funktionell organisation eller en 

processorganisation optimal. En organisationsstruktur med vertikala funktioner i hela 

organisationen och horisontella processer i de delar där det är lämpligt, bör tillämpas i 

sjukvården. Två logiker, det vill säga både ett processperspektiv och ett funktionsperspektiv, i 

en organisation kan vara problematisk om de inte är kompatibla med varandra.  

  

Processorientering i sin helhet är inte tillämpbar i sjukvården. Studien visar däremot att 

processorientering har bidragit till ökat fokus på patienter, större förståelse för hur olika delar 

av processen hänger ihop, en ökad helhetsbild samt standardisering av vissa delar av 

sjukvården. Processorientering är tillämplig där händelseförloppet är känt, standardisering är 

möjlig och en sekventiell logik är lämplig. Dessa delar av processorientering kan implementeras 

i sjukvården och har visat sig vara användbar och fördelaktig. Processorientering är mindre 

passande vid komplicerade och multipla diagnoser. Saknas evidens är det heller inte lämpligt 

med processer då det inte går att standardisera förloppet. Processorientering i den svenska 

sjukvården är en tilltalande idé vilket kan bidra till en bättre vård och ökat värde för patienter, 

men det är även en förrädisk idé då processorientering i sin helhet inte är tillämpbar i svensk 

sjukvård. 

  

	  



	 71	

7.	Avslutning	
 

7.1	Avslutande	diskussion	
 

Med grund i New Public Management från 1980-talet har offentlig sektor implementerat 

metoder från den privata sektorn (Hood, 1995). Processorientering är ett exempel på en metod 

som ursprungligen kommer från den tillverkande industrin som sjukvården har implementerat. 

Studiens resultat visar att processorientering i sin helhet inte är tillämplig i sjukvården. 

Resultatet pekar på att det är problematiskt med processorientering i sjukvården, något som är 

påvisat i tidigare forskning av Eriksson (2005) samt Kastberg och Siverbo (2013).  Sjukvården 

är en komplex organisation där managementmetoder som implementerats i många fall har 

anpassats till organisationen och inte implementerats direkt från den privata sektorn. En 

sjukvårdsorganisation kan vara mer komplex i praktiken än de teorier som beskriver den och 

det kan vara svårt att direkt överföra en metod från den privata sektorn. Vi vill poängtera att 

implementering av processorientering i sjukvården som metod direkt från den privata sektorn 

inte kan ge fördelaktiga resultat men att den kan tillämpas i sjukvården genom att noga anpassa 

olika delar av processorientering. Studiens resultat visar att det varken är en processorganisation 

eller en funktionsorganisation som är mest optimal för processorientering i sjukvården. Det är 

istället en organisation med både vertikala funktioner och horisontella processer som bör 

känneteckna en processorienterad sjukvårdsorganisation. Det kan vara svårt att ha två logiker i 

samma organisation, vilket är i linje med Fältholm och Janssons (2007) diskussion kring 

problemet vid implementering av processer i en organisation som kräver specialisering. 

Processorientering i sjukvården kan bidra till högre patientfokus, större helhetsbild samt 

standardisering där det lämpar sig. Genom alla dessa faktorer kan ett högre värde skapas för 

patienten vilket gör processorientering attraktiv att implementera. Cleven m.fl. (2016) visar på 

att processorientering leder till positiva resultat i sjukvården vilket styrker slutsatsen att 

metoden inte bör förkastas helt.  

  

De studerade sjukvårdsorganisationerna har gjort goda framsteg med implementeringen av 

processorientering men det finns utvecklingsmöjligheter. För att tillämpa en lyckosam 

processorientering i sjukvården rekommenderar vi ett antal åtgärder utifrån studiens analys.  

• Involvera patienten i förbättringsarbetet. 
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• Se till att processansvariga och funktionellt ansvariga befinner sig på samma nivå i 

hierarkin. 

• Implementera ett horisontellt styrsystem som komplement till det vertikala 

styrsystemet. 

• Inför processmöten där yrkesgrupper inom och mellan olika funktioner träffas.  

  

7.2	Förslag	till	vidare	forskning	
 

Studien har fokuserat på att förklara i vilken utsträckning processorientering är tillämpbar i 

svensk sjukvård. Studiens resultat visar på att processorientering i sin helhet inte är tillämpbar 

i sjukvården. För att förklara var processorientering inte är lämplig har Stabell och Fjeldstad 

(1998) begrepp kedja, shop och nätverk används. Till hjälp har också Christensen, Grossman 

och Hwang (2009) varit för att diskutera dessa i en sjukvårdskontext. Dessa har dock enbart lätt 

berörts för att visa på situationer där det finns mer lämpliga tillvägagångssätt än 

processorientering. Studien analyserar inte de två värdekonfigurationerna shop och nätverk och 

deras tillämpbarhet i sjukvården, vilket är ett fält för framtida forskning. En liknande studie 

som denna skulle kunna genomföras men med de två värdekonfigurationerna shop och nätverk 

för att undersöka tillämpbarheten av dessa begrepp i sjukvården. Vidare är ett fortsatt 

forskningsområde att studera hur de tre värdekonfigurationerna kan kombineras i sjukvården 

och huruvida detta är möjligt för att skapa en bättre vård.  

  

Resultatet av studien visar att varken en fullt utvecklad funktionell organisation eller en fullt 

utvecklad processorganisation är fördelaktig i sjukvården. Istället bör den funktionella 

strukturen behållas och processer implementeras där det är lämpligt, vilket innebär en 

organisation där två olika logiker ska användas. Vissa delar i organisationen bör behålla sin 

ursprungliga funktionsstruktur medan vissa delar bör kompletteras med horisontella processer. 

Dessa logiker bör vara kompatibla samt påverka organisationens funktion på ett lämpligt sätt 

och uppfylls inte dessa kriterier kan konflikter uppstå i organisationen (Besharov & Smith, 

2014). Ett intressant område för fortsatt forskning är att undersöka vilka konflikter som uppstår 

i en sådan typ av organisation, samt vad som krävs och påverkar att logikerna är kompatibla 

och centrala i organisationen. Således är det relevant att studera hur en organisation med de två 

logikerna, funktion och process, på bästa sätt kan implementeras i svensk sjukvård och 

effektiviseras för att uppnå en god vård.  
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9.	Bilagor		
  

Bilaga	1	-	Respondenter		
 

Befattning Organisation Intervjutyp Datum Längd 

Ordförande för cancerrådet  Region Skåne Telefonintervju 21/3 42 min 

Cancersamordnare i en 

förvaltning 

Region Skåne  Videointervju 24/3 56 min 

Enhetschef för strategisk 

kvalitetsutveckling 

Region Skåne Telefonintervju 28/3 44 min 

Utvecklingsledare Region Östergötland Personlig intervju 22/3 64 min 

Verksamhetschef för 

samordnad cancerutredning 

Region Östergötland Personlig intervju 23/3 54 min 

Vårddirektör Region Östergötland Personlig intervju 28/3 68 min  

Verksamhetschef för 

kvinnokliniken Linköpings 

universitetssjukhus 

Region Östergötland Personlig intervju 10/4 55 min 

Processekreterare Södra 

Älvsborgs sjukhus 

Västra 

Götalandsregionen 

Telefonintervju 4/4 60 min 

Processekreterare Södra 

Älvsborgs sjukhus 

Västra 

Götalandsregionen 

Telefonintervju 4/4 40 min 

Kvalitetschef Skaraborgs 

sjukhus 

Västra 

Götalandsregionen 

Videointervju 4/4 71 min 

Anonym respondent 

Skaraborgs sjukhus 

Västra 

Götalandsregionen 

Telefonintervju 7/4 41 min 

  



	

Bilaga	2	-	Information	till	respondenter 
  

Hej!  

Tack för att du har valt att delta i vår studie! Nedan följer information kring den kommande 

intervjun.  

  

Studien handlar om processorientering som ursprungligen kommer från industrin och den 

privata sektorn, men har implementerats i sjukvården på senare tid. Då sjukvården är en 

komplex organisation som skiljer sig från andra organisationer på många sätt vill vi undersöka 

i hur stor utsträckning processbegreppet är tillämpbart i sjukvården. Vi har också upptäckt att 

det inte finns någon tydlig definition på processorientering, och vill därför undersöka hur olika 

sjukhus använder sig av processorientering och vad det har medfört för positiva och negativa 

effekter.  

  

Syftet med studien är att undersöka vad det finns för svårigheter och möjligheter i 

processorienterad sjukvård och därigenom undersöka i vilken utsträckning begreppet 

processorientering är tillämpbart i svensk sjukvård. Vi kommer att börja med att ställa frågor 

om din roll och hur organisationen arbetar med processorientering. Sedan kommer vi ställa 

frågor kring möjligheter och svårigheter som du upplevt samt hur organisationsstrukturen ser 

ut. Vi vill även undersöka hur ni arbetar med kundfokus, helhetssyn och standardisering av 

processer. 

  

Informationen från intervjun kommer endast att användas för denna studie. Material från 

intervjun samt dina personuppgifter kommer att hanteras på ett sätt att obehöriga inte kommer 

åt dem. Ni har även möjlighet att vara anonyma i studien. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas under undersökningens gång. Ni kommer att få ta del av intervjuutskriften innan 

publicering för att undvika missförstånd och ni kommer även få ta del av forskningsresultatet 

om så önskas.  

  

Med vänliga hälsningar,  

Melica Samy och Anna Lindehammar  



	

Bilaga	3	-	Intervjuguide	
   

Bakgrund: 

1. Får vi spela in denna intervju?  

2. Får vi använda din titel och organisationens namn i rapporten? 

3. Vad är din titel? 

4. Hur skulle du beskriva din roll i organisationen? 

  

Processorientering: 

5. Kan du beskriva hur ni arbetar med processer? 

6. Vilka processer har ni identifierat? 

7. Definierar ni er som processorienterade? 

• Hur definierar ni processorientering eller process?  

8. När implementerade ni processorientering?  

9. Vad var motivet för att implementera processorientering?  

10. Hur är ansvaret för processarbetet fördelat? 

• Har ni positioner som processägare och processledare? 

11. Hur arbetar ni för att förbättra processerna? 

• Hur mycket är patienten med i förbättringsprocesserna?  

  

Möjligheter och svårigheter: 

12. Vilka möjligheter har uppkommit i och med processorientering?  

13. Vilka fördelar har uppkommit i och med processorientering?  

14. Har ni upplevt några svårigheter som har uppkommit i och med processorientering?  

• Påverkar sjukvårdens komplexa organisation processorienteringen? 

• Påverkar sjukvårdens professionella organisation processorienteringen?  

  

Kundfokus: 

15. Har ni definierat kunden i er verksamhet? 

• Hur har ni definierat kunden? 

16. Vilken betydelse har kunden i arbetet med processorientering? 

  

Standardisering: 

17. Arbetar ni med att standardisera processer?  



	

• Hur arbetar ni med att standardisera era processer? 

• Vilka svårigheter ser du med att standardisera processer?  

• Vilka är fördelarna med att standardisera processerna?  

  

Helhetssyn: 

18. Hur tror du att avdelningarnas bild av verksamheten har förändrats sen implementeringen 

av processer?  

19. Arbetar ni på något sätt för att öka helhetsbilden av verksamheten? 

20. Upplever du att det finns några hinder för att uppnå en förbättrad helhetssyn? 

21. Hur delaktiga är olika yrkesgrupper i arbetet och utvecklingen av processer? 

  

Organisationsstruktur:  

22. Hur skulle du beskriva sjukhusens organisationsstruktur?  

• Påverkas ledningen och styrningen av processerna? 

• Har funktionsperspektivet och processperspektivet lika stor betydelse?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 


