
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ständiga förbättringar på en 

akutmottagning 
 

 

 

 

 

 

Viktor Markkula & Mattias Wiséen 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Programmet för personal- och arbetsvetenskap 
 



 

 

 

 

 

 

Ständiga förbättringar på en 

akutmottagning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Markkula & Mattias Wiséen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i HRM/HRD 

Programmet för personal- och arbetsvetenskap 

Linköpings Universitet 

Vårterminen 2011 

Handledare: Maria Gustavsson 

  



 

 

 
 

 

Språk (sätt kryss före) Rapporttyp (sätt kryss före) ISRN-nummer 

x Svenska/Swedish 

 Engelska/English 

x Uppsats grundnivå 

 Uppsats avancerad nivå 

 Examensarbete 

 Licentiatavhandling 

 Övrig rapport 

LIU-IBL/PA-G--11/047--SE 

 

 

 

     

 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

581 83 LINKÖPING 

 

 

 

 

Seminariedatum  

08062011 

 
Titel: Ständiga förbättringar på en akutmottagning 

Title: Continuous Improvements at an Emergency Ward 

Författare: Viktor Markkula & Mattias Wiséen 

Sammanfattning  

Studiens syfte är att kartlägga och analysera hur ständigt förbättringsarbete i dagligt arbete fungerar på en 
akutmottagning samt förutsättningar som möjliggör och hindrar detta förbättringsarbete. Den teoretiska 

referensramen består av tidigare forskning om förbättringsarbete, Lean Production, Kaizen, ständiga förbättringar 
samt förutsättningar som påverkar dessa ständiga förbättringar. Metoden som använts för att besvara syftet är en 

kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer.  

I slutsatsen framgår det att det är chefernas inställning och engagemang kring ständiga förbättringar som driver 

arbetet framåt, vilket smittar av sig på medarbetarna. En tro på att ständiga förbättringar långsiktigt kan utveckla 

verksamheten i en positiv riktning. Det som hindrar är framförallt de kontextuella faktorerna tid och resurser. Följden 

av denna tids- och resursbrist blir att den kontinuitet som är avgörande vid förbättringsarbetet ej bibehålls. Mängden 

information om förbättringsarbetets utveckling är också b ristfälligt vilket hämmar dels medarbetarnas motivation att 

bidra, dels känslan av delaktighet i förbättringsarbetet. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur ständigt 

förbättringsarbete i dagligt arbete fungerar på en akutmottagning samt 
förutsättningar som möjliggör och hindrar detta förbättringsarbete.  

Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning kring 

förbättringsarbete, Lean Production, Kaizen, ständiga förbättringar samt 
förutsättningar som påverkar ständiga förbättringar. Exempel på förutsättningar 

som påverkar ständiga förbättringar är tid, resurser, information, implementering 
och upplevd ansvarskänsla. Arbetsplatslärande i olika former berörs även. 

Metoden som valts för att besvara syftet är en kvalitativ fallstudie med 
semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare och en ledningsrepresentant. 

Anledningen till det metodvalet är för att få en djupgående inblick i 
akutmottagningens ständiga förbättringsarbete. 

Studiens slutsats visar att förbättringsarbetet dras mellan två motpoler. Det som 
driver arbetet framåt är chefernas inställning och engagemang kring ständiga 

förbättringar, vilket till en viss grad smittar av sig på medarbetarna. Det har 
skapats en tro på att ständiga förbättringar långsiktigt kan utveckla 

verksamheten i en positiv riktning. Det som hindrar är framförallt de 
kontextuella faktorerna tid och resurser. Följden av denna tids- och resursbrist 
blir att den kontinuitet som är avgörande för förbättringsarbetet inte kan 

bibehållas. Mängden information om förbättringsarbetets utveckling är också 
bristfälligt vilket hämmar dels medarbetarnas motivation att bidra, dels känslan 

av delaktighet i förbättringsarbetet. Detta får till följd att den positiva atmosfär 
som är vitalt i arbetet med ständiga förbättringar inte fullt ut etablerats.  
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1. INLEDNING 

Den svenska sjukvården har under senare år brottats med nedskärningar och 

minskade resurser. Landsting och dess olika enheter har därför börjat använda 
sig av ”resurssnåla” sätt att förbättra och utveckla sin verksamhet och en av 
dessa är Lean Healthcare (Womack, Byrne & Fiume, 2005). Detta arbetssätt har 

fått en sådan genomslagskraft inom hälso- och sjukvården att ämnet tar ansenlig 
plats i Sveriges Kommuner och Landstings egna idéskrifter om logistik 

(Arvidsson, 2007), att Universitetssjukhuset i Lund ställer frågan om det kan 
vara sjukvårdens räddning (Lord, 2007) och Capio S:t Görans Sjukhus tog 2010 

emot svenska Lean-priset (Lean Forum, 2010).  

Lean Healthcare härstammar från ett logistiksystem som har sitt ursprung inom 

tillverkningsindustrin vid namn Lean Production (Jones & Mitchell, 2006). 
Tillverkningens produkt, som så effektivt och snabbt som möjligt ska tillverkas, 

har inom sjukvården bytts ut mot patienten, som så effektivt och snabbt som 
möjligt ska behandlas. Annars är dessa två system och dess principer för att 

driva och utveckla verksamheter snarlika (Lord, 2007) 

I Lean Healthcare är idén att samma resurser kan göra mer om det finns ett 

genomtänkt system för att identifiera rutiner och förutsättningar som tar upp 
onödig tid. Ett ständigt förbättringsarbete som systematiskt utvecklar 
verksamheten med målet att allting ska rulla på som en väloljad maskin utan 

stop i patientflödet.  I den här fallstudien ligger fokus på ständiga förbättringar 
på en akutmottagning som implementerat detta arbetssätt för att på ett 

resurssnålt vis hitta små saker som kan utveckla arbetsplatsen.  
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2. DET STUDERADE FALLET 

I detta avsnitt beskrivs akutmottagningens verksamhet och organisation, samt på 

vilket sätt ständigt förbättringsarbete implementerats på akutmottagningen.  

2.1 Akutmottagningens verksamhet och organisation 

Akutmottagningen är beläget på ett Landstingssjukhus i en medelstor svensk 
stad. Personalstyrkan består av 43 sjuksköterskor, 25 undersköterskor och 15 
sekreterare. Det finns även en ledningsgrupp som består av fem verksamhets- 

och vårdenhetschefer samt en enhetschef. Akutmottagningen är uppdelad i två 
korridorer; Medicin och Ortoped/Kirurg. Arbetet på akutmottagningen är indelat 

i tre skift: Dag-, kvälls- och nattpass. Det finns i dagsläget inga heltidsläkare på 
arbetsplatsen. De läkare som arbetar på akutmottagningen jobbar på andra 

kliniker och kommer till akutmottagningen på jourtider.  

Kliniken som akutmottagningen tillhör införde i mitten av 2009 triagesystemet 

METTS som är en process för att sortera och prioritera patienter. Anledningen 
var att få bättre kontroll över patientflödet och väntetiderna på mottagningen 

som tidigare upplevts undermålig av ledning. Det primära triagearbetet sker i 
team bestående av en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare. Målet 

med arbetssättet är att 90 procent av patienterna ska ha bedömts inom en timme, 
men klinikledningen har även som ambition att detta ska vara utfört inom 15 
minuter. Målet på en timme uppfylls dock knappt, då det ofta tar längre tid än 

så. Triagesystemet har även medfört att mer personal koncentreras till 
receptionen vilket bidragit till att arbetsklimatet där är rörigt och att 

arbetsbelastningen ökat. 

För att komma runt dessa problem introducerades arbetssättet Läkar och LAS 

(Ledningssjuksköterska), -ledd reception under mottagningens ”klinikdagar” 
under slutet av 2010 med hjälp av en verksamhetsutvecklare. Arbetssättet går ut 

på att ett ledningsteam, bestående av läkare och LAS leder och fördelar 
akutmottagningens arbete gemensamt, i syfte att ge patienter ett effektivt 

mottagande vid en första bedömning inför fortsatt behandling inom akuten. 
Ledningsteamet är placerat i receptionen för att dels ha bra uppsikt över 

patienter, dels för att vara lättillgänglig för personalen. Centralt i åtgärden är att 
det endast är ledningsteamet och receptionisten som får vistas i receptionen för 

att minska den röriga arbetsmiljön där.  

2.2 Ständigt Förbättringsarbete 

Som ett led i Läkar och LAS-ledd reception inkorporerades det under de tidigare 
nämnda klinkdagarna in en plan för ständiga förbättringar enligt Lean-principer. 
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Kärnan i detta arbetssätt är dagliga reflektionsmöten som ska genomföras efter 

varje dagspass. Syftet är där att analysera, reflektera och följa upp hur dagen har 
gått. Tanken är att medarbetarna ska vara delaktiga i förbättringsprocesser 

genom att lyfta upp problem som uppstått under dagen och att gruppen 
tillsammans ska hitta en lösning. Under dessa möten finns även en 

ledningsrepresentant närvarande för att stödja processen. Frågor som lyfts under 
reflektionsmöten dokumenteras på förbättringsblanketter som varierar i färg 

beroende på påverkans-/genomförandegrad. De tre färgerna är: 

 Grönt – Enklare förbättringar som kan ordnas direkt. Så kallade ”quick 

fixes”. 

 Gult – Förbättringsförslag där det behövs stöd från ledningen. Till 

exempel beställning av material, åtgärdsplanering, fördelning av ansvar 

osv. 

 Rött – Förbättringsförslag där det behövs ledningsbeslut eller eventuellt 

beslut på ännu högre nivå.  

Förbättringsblanketterna som kommer fram på dessa möten sätts sedan upp på 

en tavla på mottagningen där personalen och ledning kan se vad som ska ändras, 
på vilket sätt det ska genomföras, vem som var ansvarig för att det ska ske och 

hur långt arbetet med förbättringen har kommit.  

Det har även sammanställts en projektgrupp vid namn ELLLER (Effektiv Läkar 

och LAS-Ledd Reception) som har utvecklat och effektiviserat receptionen och 
triagefunktionen för att kunna införa en ledningsläkare i triagen, samt på en 

övergripande nivå utvecklat Lean på akutmottagningen.  ELLLER bestod av 
fem medarbetare, men ingen från ledningsgruppen. Under den här studiens 

inledande fas började avvecklingen av ELLLER-gruppens arbete då projektet 
var tidsbegränsat. Dock fortskrider arbetet med ständiga förbättringar på 

akutmottagningen.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur ständigt 

förbättringsarbete i dagligt arbete fungerar på akutmottagningen samt 
förutsättningar som möjliggör och hindrar detta förbättringsarbete. Av särskilt 
intresse är att identifiera förbättringsmöjligheter i detta förbättringsarbete. Syftet 

kan preciseras i följande frågeställningar: 

Hur beskriver och uppfattar medarbetare och verksamhetschefer arbetet och det 

ständiga förbättringsarbetet som bedrivs på akutmottagningen? 

Vilka förutsättningar finns för detta ständiga förbättringsarbete i det dagliga 

arbetet på akutmottagningen? 

Vilka möjligheter till förbättringar av det ständiga förbättringsarbetet finns på 

akutmottagningen? 

Ledningen vid akutmottagningen menar att de vid ständigt förbättringsarbete 

utgår ifrån Lean-orienterade principer. Arbete med ständiga förbättringar inom 
Lean-kontexten benämns som Kaizen (Nilsson, 1999). Denna metod har länge 

varit stilbildande för hur arbete med förbättringar ska bedrivas. Dilemmat är 
dock att den forskning som finns om förbättringsarbete i Sverige visar att 

förbättringsarbetet här har tagit en annan form som på flera sätt skiljer sig från 
den japanska Kaizen. Denna form benämns som Ständigt Förbättringsarbete. Vi 
har därför valt att endast fokusera på hur Ständiga Förbättringar beskrivs och 

uppfattas på akutmottagningen. 
 

TQM och Six Sigma är liknande metoder och förhållningssätt som vi inte 
kommer att beröra i denna studie. Lean Production har på en filosofisk nivå 

många idéer gemensamt med TQM och Six Sigma, i synnerhet rörande ständiga 
förbättringar och systemperspektivet (Pettersen, 2008; Andersson, Eriksson & 

Torstensson, 2006). Vi har därför valt att avgränsa oss på grund av den 
begreppsförvirring som riskerar att uppstå till följd om ytterligare begrepp med 

snarlika definitioner behandlats. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM  

I det här avsnittet beskrivs den teoretiska referensram och tidigare forskning 

som ligger till grund för den här studien.  

4.1 Förbättringsarbete 

Behovet av att förbättra och utveckla arbetssätt, processer och rutiner har alltid 
funnits i arbetslivet (Berger, 1999). Syftet med förbättringar har genomgående 
varit att öka produktiviteten i företaget. Beslut om förbättringar har ofta 

implementerats genom en top-down strategi i form av olika 
arbetsrationaliseringsbeslut tagna av ledningen i företaget (Nilsson, 1999). 

Tidigare har förbättringsarbete setts som något vigt åt ledning och 
stabsfunktioner. Dock har utvecklingen svängt i och med att marknadsvillkoren 

ändrats till att gå från massproduktion till mer kundanpassad produktion. I och 
med denna utveckling har organisationer i allt större omfattning insett vidden av 

att få med de anställda i förbättringsarbetet.  

En annan förutsättning bakom det ökade intresset för förbättringsarbete är 

globaliseringen, som gör att konkurrensen blir tuffare då allt fler aktörer är 
verksamma på samma marknad (Carpinetti, Gerólamo & Dorta, 2000). Dessa 

företag strävar alla mot att kunna producera den bästa produkten till den lägsta 
kostnaden, i hopp om att detta ska ge dem ett försprång gentemot 
konkurrenterna (Ljungström, 2005). För att kunna konkurrera måste företag och 

organisationer hela tiden sträva mot att förbättra processerna i verksamheten. 
Därför måste organisationer involvera alla sina anställda på alla nivåer för att det 

ska ge resultat på operativ nivå. Det finns en uppsjö av koncept och filosofier 
som företag kan använda sig av vid förbättringsarbete. Många av dessa metoder 

kommer ifrån eller är inspirerade av filosofin Lean Production.  

4.1.1 Lean Production 

För ungefär 20 år sedan lanserades begreppet ”Lean Production” av forskaren 
John Krafcik (Pettersen, 2008), efter han gjort en forskningsstudie om 

bilindustrin. Krafcik och hans medarbetare kunde konstatera att de japanska 
biltillverkarna och då framförallt Toyota visade på bättre resultat för de 

nyckeltal som behandlades i studien. Framförallt visade nyckeltalen att Toyota 
kunde ha en betydligt mindre lagerhållning jämfört med konkurrenterna. 

Begreppet Lean Production fick sitt stora genombrott två år efter att studien 
genomförts då två kollegor till Krafcik skrev boken The machine that changed 
the world (Womack, Jones & Roos 1990). Denna bok har påverkat hur vi idag 

ser på verksamhetsstyrning. I Sverige har Lean Production slagit igenom på bred 
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front de senaste åren och då inte bara inom verkstads- och tillverkningsindustrin 

utan även inom tjänstesektorn och offentlig verksamhet (Ballé & Réginer, 
2007).  

Lean Production är ett begrepp som är svårt att definiera (Pettersen, 2008) 
eftersom att det hela tiden utvecklas och förändras. I stora drag är Lean 

Production en filosofi om hur resurser ska hanteras (Holden, 2010). Syftet med 
Lean Production är att identifiera och eliminera alla faktorer i en 

produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden, vilket innebär att 
värdet ökar för mindre arbete.  

4.1.2 Kaizen 

Kaizen är en komponent inom Lean Production och är ett sätt att arbeta med 

ständiga förbättringar (Pettersen, 2008; Al Smadi, 2009). Denna modell är ett 
verktyg för att förbättra och effektivisera processer i företag i syfte att skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. När Masaaki Imai 
gav ut sin första bok, fick begreppet Kaizen stor uppmärksamhet och har sedan 
utövats och implementerats i många företag runt om i världen (Pettersen, 2008). 

Med utgång i det Imai (1986) skriver om Kaizen, framhålls vikten av att alla 
anställda i företaget ska vara mer eller mindre involverade i förbättringsarbetet. 

För att lyckas med detta måste den strikta arbetsledningen luckras upp för att ge 
mer utrymme åt kreativitet och få mer motiverade medarbetare. Det ses som 

avgörande för att bli mer kundorienterade och hålla god kvalité på produkterna.  

För att de anställda i den direkta produktionen ska kunna involveras i 

förbättringsarbetet krävs en viss kunskapsbredd och att det finns tid och 
utrymme för reflektion (Imai, 1986). För att komma till bukt med detta 

introducerades lagarbeten samt satsningar på att lagmedlemmarna skulle bli 
mångkunniga. Utöver ett allt större fokus på lagarbete finns det även andra 

aktiviteter som ingår inom Kaizen som har till syfte att förbättra 
arbetsprocesserna. Den ena är förslagsverksamhet och den andra är 
kvalitetscirklar. Den förra är precis vad det låter som och går ut på att anställda 

har möjlighet att lämna in förslag på förbättringar som kan göras i den löpande 
produktionen. Syftet med detta är att öka arbetets produktivitet och höja 

kvalitén. Den andra av aktiviteterna som går under Kaizen är kvalitetscirklar 
(Imai, 1997). Dessa kan skilja sig en hel del beroende på vart eller i vilket 

företag de implementeras i. Dock finns det vissa huvuddrag som kategoriserar 
denna förbättringsstrategi. Kvalitetscirklar är ofta organiserade vid sidan av 

själva produktionen. Arbetet i kvalitetscirklar betraktas ofta som frivilliga 
aktiviteter och sker utöver ordinarie arbetstid. Hur kvalitetscirklarna sköts är 

ofta i hög grad styrd av produktionsledningen och ansvaret för 
förbättringsaktiviteterna ligger på arbetsledaren. De övriga i kvalitetscirkeln har 
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i uppgift att observera sitt område och rapportera in om de upptäcker något som 

skulle kunna förändras eller förbättras.  

4.1.3 Ständiga Förbättringar  

Den svenska motsvarigheten till Kaizen är ständiga förbättringar och kommer 
fortsättningsvis att skrivas ut som SF (Nilsson, 1999). Detta koncept handlar om 

små förändringar i den dagliga produktionen och skiljer sig från förändringar av 
större format som exempelvis införande av nya maskinsystem eller ny teknologi. 

Berger (1999) definierar SF som;  

En uttalad samling principer, mekanismer och aktiviteter inom 

en organisation i syfte att skapa och bibehålla ett beteende som 
resulterar i mångfald förbättringar av organisationens 
arbetsprocesser och rutiner, vilket i sin tur ger positiva bidrag till 

organisationens måluppfyllnad (Berger, 1999, s.100) 

SF handlar inte om radikala förändringar utan kontinuerliga förbättringar 

(Berger, 1999). Organisationen är därför beroende av att anställda på egen hand 
identifierar dolda problem samt åtgärdar dessa för att minska för att få en 

effektiv organisation. Axelsson och Bergman (1999) menar att SF handlar om 
att skapa en mental bild hos de anställda av att allt arbete kan utföras effektivare. 

De som arbetar och är involverade i produktionen är också de som jobbar med 
SF. Vidare menar Imai (1986) att atmosfären som skapas när alla arbetar med 
förbättringar är viktig för att anställda ska bli motiverade att söka möjligheter på 

förbättringar i arbetets vardag. 

4.1.4 Skillnad mellan Kaizen och Ständiga Förbättringar   

Kaizen har länge influerat organisationer i väst och varit en riktlinje för hur 
förbättringar ska bedrivas (Al Smadi, 2009). Dock har utvecklingen de senaste 

åren beträffande SF gått i en riktning som gör att den i allt högre grad skiljer sig 
från Kaizen. På grund av vissa kulturella skillnader bedrivs arbete med SF på 

olika sätt i Japan och Sverige. Den största skillnaden är att de anställda i 
produktionen har en betydligt högre grad av inflytande i SF. Nilsson (1999) 

menar att det hör ihop med att arbetsorganisationsutvecklingen har kommit 
längre i Sverige jämfört med Japan. Vidare karakteriseras den svenska 

arbetsorganisationen mer av både horisontella (enklare underhåll och liknande 
arbetsuppgifter) och vertikal integration (mer mångfacetterade arbetsuppgifter 
som ställer större krav på arbetaren) av arbetsuppgifter i större omfattningen än 

hos japanska företag (Nilsson, 1999). Det beror på att anställda i 
produktionsledet dels har högre kompetens, mycket till följd av att de fackliga 

organisationerna har lyckats driva igenom krav på utveckling i arbetet. 
Dessutom har chefer i svenska företag inte lika auktoritär ledarstil och har på så 
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sätt lättare att delegera ansvar och befogenheter, vilket har fått till följd att 

många främst inom produktionen har mer kvalificerade arbetsuppgifter jämfört 
med arbetare i Japan. 

Både Kaizen och SF har som övergripande syfte att öka företagens produktivitet 
och konkurrenskraft (Imai, 1986; Axelsson & Bergman, 1999). I Sverige 

används förbättringsarbete mer än i Japan som medel för att utveckla de 
anställda i produktionen (Nilsson, 1999). SF får då en understödjande funktion 

för de anställdas lärande i arbetet. Kaizenaktiviteter är skilda från produktionen i 
större omfattning än SF, där förbättringsarbete ofta ingår som naturliga inslag i 

arbetslagens vardagliga arbete. Generellt sett så har arbetslagen ett större 
inflytande på förbättringsarbetet i svenska företag och är mer involverade under 

hela arbetsprocessen.  

Mycket av fokus i SF ligger på produktionsprocessen och hur denna skall göras 

effektivare (Berling, Holmberg & Styhre, 1999). Det är därför viktigt att 
medarbetarna även lär sig att värdera sin arbetsmiljö och hälsa på samma sätt 
som de gör med arbetsprocesserna. Annars finns risken att medarbetarna 

omedvetet rationaliserar in sig i en dålig arbetsmiljö, vars långsiktiga effekter 
kan vara svåra att förutspå.  

4.2 Förutsättningar som påverkar Ständiga Förbättringar 

Det finns flera förutsättningar som möjliggör eller hindrar arbetet med SF. Här 

nedan tar vi upp viktiga förutsättningar för SF på akutmottagningen.  

4.2.1 Implementering 

Hur väl implementeringen av SF genomförs påverkar utfallet av denna 
förbättringsstrategi (Ljungström, 2005). Vid implementering av ett nytt sätt att 

tänka och jobba på en arbetsplats finns det flera eventuella problem att ta hänsyn 
till. Exempel på olika former av problem kan vara tekniska, politiska och 

kulturella problem. Med tekniska menas intern- och extern effektivitet i form av 
arbetsprocesser, politiska handlar om distributionen av makt och resurser 

medens kulturella problem handlar om förändrandet och utvecklandet av 
organisationskulturen. SF kan implementeras av enskilda operatörer, experter, 
hela arbetslag eller anställda i produktionen (Berger, 1999). 

Förbättringsarbetet ska leda till att individen utvecklas genom sitt arbete (Hart, 
1999). Medarbetaren kan dra lärdomar av sina erfarenheter av SF. Det blir 

därför viktigt att företagets mål som sätts upp i implementeringen stämmer 
överens med individens. Det vill säga att resultatet av förbättringsarbetet 

kommer båda parter till gagn.  
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En annan aspekt som är viktig i arbete med SF är att verksamheten också gör det 

en längre tid (Hart, 1999). Detta för att verkligen kunna implementera önskvärda 
tankemönster och beteende hos de anställda. Organisationer som funderar på att 

arbeta med SF kan fundera över sin historia, vilka modeller och tankesätt som 
tidigare varit rådande, vilken typ av arbetsplats de vill skapa för sina 

medarbetare, vilka långsiktiga strategier som de kommer att arbeta med och hur 
förbättringsarbete kan integreras (Berling et al., 1999). För att verkligen lyckas 

med implementeringen måste företaget ta dessa aspekter i beaktning och inte 
börja med SF för att det är på modet.   

Ytterligare en aspekt som kan poängteras är att SF ibland framställs som en 
metod som inte kräver mycket arbete eller resurser (Berling et al., 1999). Detta 

förhållningssätt kan vara ödesdigert för företag när de ska implementera SF. 
Erfarenheter visar att dessa typer av processer är kostsamma och tidskrävande, 

vilket kräver att organisationer verkligen investerar i hela processen gällande 
både resurser och tid. 

4.2.2 Tid och resurser 

Brist på tid är ett stort hinder vid SF som arbetssätt (Ljungström, 2005). 
Organisationer som arbetar enligt Lean Productions principer genomför ofta 

resurssparande och effektiviseringsinsatser, vilket gör att tid som skulle behövas 
till SF försvinner (Nilsson, 1999). Således finns det i många svenska företag en 

inbakad motsättning gällande vilka prioriteringar som ska göras i produktionen. 
Den tid som behövs till att reflektera och utveckla arbetet försvinner i dessa 

rationaliseringsprocesser.  

För att förbättringsarbete ska vara lönsamt är det viktigt att företagen har en 

långsiktig och strategisk syn på förbättringsarbetet (Nilsson, 1999). För att få till 
stånd ett förhållningssätt där fokus ligger på att få nöjda kunder och etablera en 

stark position på marknaden gäller det att förbättringsarbetet har en central roll i 
ledningsarbetet. För att uppnå detta är det viktigt att tid ges för reflektion så att 
anställda har möjlighet att tänka kreativt och komma med förslag på 

förbättringar som kan göras i produktionen. Resurssnål produktion kan således 
inte bara inbära problem för den enskilde anställda i den löpande produktionen, 

den kan också innebär problem för företagens konkurrenskraft på lång sikt.  

4.2.3 Arbetsplatsens utformning 

En annan förutsättning som påverkar SF är enligt Nilsson (1999) tillgång till 
fysiskt utrymme att reflektera över problem i produktionen. Denna förutsättning 

är högst aktuell då få arbetsplatser idag är designade så att det finns utrymmen 
som inte är kopplade till själva produktionen, utrymmen där anställda har 
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möjlighet att gå undan och reflektera. Studier visar att den fysiska arbetsmiljön i 

sig kan främja kreativiteten hos de anställda (Martens, 2011). Men framför allt 
så kan arbetsmiljön hindra kreativiteten hos de anställda, genom att 

arbetsplatsen är för bullrig, varm, trång eller saknar utrymmen där de anställda 
kan gå undan. 

4.2.4 Information 

Utfallet av arbetet med SF påverkas i stor utsträckning av den information som 

medarbetarna erhåller under processen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
För att minimera risken att förändringsinsatserna motarbetas är det viktigt med 

ett kontinuerligt informationsflöde till de anställda under hela 
förbättringsprocessen. Förbättringsinsatserna kan motarbetas om det är många 

saker som förändras på en gång utan tillräcklig information om vad det är, och 
varför, processer ändras. Det är sällan mängden information som är felet när 

förvirring och osäkerhet uppstår hos medarbetarna, utan snarare informationens 
mångtydlighet. Uppfattningar kan variera när personer med olika bakgrund, 
intressen och positioner i en organisation kommunicerar kring 

förändringsarbete. Därför kan det vara bra att vara medveten om denna 
komplexitet och använda sig av information och kommunikation på olika sätt 

för att nå ut till alla.  

4.2.5 Ledning 

Nilsson (1999) menar att det i svenska företag förekommer stora brister i 
förbättringsarbetet på ett strategiskt plan. Anledningen är att det inte finns ett 

tillräckligt stöd eller resurser för förbättringsarbete i svenska företag. 
Förbättringsarbetet kan likställas med något som lever sitt egna liv vid sidan av 

produktionen men sällan lyckas tas sig upp till ledningen för att där bli en 
central aspekt (Berling et al, 1999). 

Ledningens roll och agerande är ytterst viktigt för att ge SF-aktiviteterna 
trovärdighet (Berling et al, 1999). Därför är det viktigt att det inte bara läggs 
fokus på att värdera och effektivisera i produktionen. Ofta är det inte lika hög 

prioritet att effektivisera ledningens arbete. Detta ger ett dubbelt budskap som 
kan resultera i motstånd mot att arbetet med SF, då medarbetarna upplever att 

det bara är de som behöver ändra sig.  

Det är viktigt att SF upplevs som värdefullt för individen (Hart, 1999). Därför 

måste ledningen visa att de uppskattar medarbetarnas insatser och investerar i 
dem så att dessa förblir aktiva och motiverade att fortsätta jobba med SF. 

Morrison och Phelps (1999) forskning visar att ledningens upplevda öppenhet 
för förslag var den viktigaste kontextuella förutsättningen. Om individen 
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förväntar sig en positiv reaktion på förbättringsförslag från ledningen kommer 

den att vara mer benägen att komma med förslag på förbättringar. 

4.2.6 Upplevt ansvar 

Förutsättningar som påverkar arbetet med SF på en individnivå har mycket att 
göra med individens upplevda ansvar att vara med och påverka (Morrison & 

Phelps, 1999). Medarbetarens ansvarskänsla och skyldighet för arbetsplatsen 
påverkar huruvida förbättringsförslag kommer till ytan. Den upplevda 

ansvarskänslan påverkar också individens engagemang i förbättringsarbetet. En 
individ som känner ansvar kommer således att vara mer aktiv och bidra mer i 

arbetet med förbättringar än någon som inte känner någon skyldighet. Vidare så 
är de anställdas upplevda ansvar att lära väsentlig för ett fungerande SF arbete 

(Collins, 2009). Genom att sätta upp mål, identifiera resurser för lärande samt 
reflektera och utvärdera sitt eget arbete med SF stimuleras utveckling och 

lärande på arbetsplatsen.   

4.3 Arbetsplatslärande  

En annan förutsättning som driver SF framåt är de förslag på förbättringar som 
medarbetarna ger (Wilcox, Janes, & Chambers, 2009). Dessa förbättringar har 
sin rot i individens lärande på arbetsplatsen. Utan ett lärande som stimulerar och 

utvecklar individen kommer inte några förslag på produktiva förbättringsförslag 
att komma fram. Därför är det väsentligt att ta med arbetsplatslärande som en 

förutsättning i arbete med SF.  

Som ett resultat av det ökade kravet på verksamheters konkurrenskraft ställs 

även allt högre krav på individer och organisationer att kunna höja sin 
kompetens (Ellström & Kock, 1999). Inom sjukvården är förändringar i 

arbetsförhållanden ständigt aktuella och personalen måste kontinuerligt anpassa 
sig till denna föränderliga kontext (Berings, Poell & Gleissen, 2007). Exempel 

som tvingar medarbetarna att lära nytt är bland annat ny utrustning, ny teknologi 
och ny kunskap om sjukdomar. Sjukhus kan tillhandahålla utbildningar och 

träningar för att främja ett individuellt lärande, dock är det inte alltid ekonomiskt 
försvarbart eller ens möjligt att formellt utbilda samtliga anställda. Det är av 
central vikt att utbildningen fyller det eventuella kompetensbehov som den 

anställde har. Om detta inte sker så har inte utbildningen någon funktion. Ett sätt 
att lära på kan således istället vara att i större utsträckning försöka ta vara på det 

som lärs under arbetsdagen.  

Studier visar att utöver formella utbildningar så är det i arbetets vardag som vi 

lär oss som mest (Williams, 2010). Att skapa system för SF i en verksamhet kan 
vara ett viktigt steg mot att skapa en brygga mellan lärande på individnivå och 
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organisationsnivå. Ellström & Kock (1999) menar att SF, om det hanteras på rätt 

sätt, kan bidra till lärande på organisationsnivå i form av bättre rutiner och 
procedurer. Arbetsplatslärande sker oftast omedvetet och utan att det sätts ord på 

det som faktiskt lärs under en arbetsdag.  SF kan då bli ett forum där lärande 
stimuleras samt tas tillvara på både individ och organisationsnivå (Wilcock et 

al., 2009). SF kan dock om det inte hanteras på rätt sätt leda till det motsatta. 
Känner inte den anställde att dennes förslag blir uppmärksammade så kan det 

snarare leda till att det hämmar motivationen och ökar passiviteten (Ljungström, 
2005). En annan förutsättning som måste tas i beaktning är att lärande på 

arbetsplatsen försvåras om organisationen inte är stabil (Ballé & Régnier, 2007). 
Med stabil menas att inga större omvälvande aktiviteter som till exempel hög 

personalomsättning eller chefsbyten ska finnas på arbetsplatsen. 

Ellström (1992) skiljer på två olika typer av arbetsplatslärande. Det första 

benämns som anpassningsinriktat lärande vilket sker inom en bestämd kontext 
och där målen med lärandet är styrda. Den här typen av lärande kan ofta ses som 
reproduktiv och att kritiskt reflektera eller att förändra inte är möjligt eller 

önskvärt. Inom SF så får den typen av lärande effekten av att arbetet utförs på ett 
bättre sätt, men utan att reflektera över varför arbetets mål och riktning är på väg 

i den riktningen (Ellström & Kock, 1999). 

Utvecklingsinriktat lärande har däremot en mer ifrågasättande hållning med 

större handlingsfrihet (Ellström, 1992). Det är ett kreativt lärande där individen 
skapar nya vägar i sin vardag då mål och metoder inte är bestämda. I SF behövs 

det skapas möjlighet för att främja ett utvecklingsinriktat lärande på 
arbetsplatsen. Det är denna typ av lärande som får medarbetarna att identifiera 

problem som på ytan kanske inte är helt klara, så att inte arbetsplatsen bara 
reproduceras utan även utvecklas och förbättras. Istället för en betoning på att 

utföra något på ett bättre sätt som i det anpassningsinriktade lärandet så läggs 
fokus istället på att göra rätt saker (Ellström & Kock, 1999). Dessa två typer av 
lärande är dock inte två motpoler som står emot varandra (Ellström & Kock, 

1999). För ett lyckat SF behövs båda dessa typer av lärande integreras då de 
kompletterar varandra. Likväl som saker behöver läras in för att utföras på ett 

bättre sätt behöver människor ibland stanna upp och reflektera över varför 
arbetet utförs som det gör. 

Att reflektera handlar om att individen är medveten om vad den själv tänker och 
gör (Bie, 2009). Det kan ske mer eller mindre medvetet och i stort sätt när som 

helst. I ett reflektivt lärande så granskar en individ inte bara sig själv och 
omgivning utan hittar även nya sätt att angripa frågan på. Det går att knyta an till 

det utvecklingsinriktade lärandet samt ett kritiskt tänkande (Ellström, 1992). 
Genom att ha förmågan att göra detta så kan medarbetare hitta nya vägar och 
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arbetssätt i vardagen som förbättrar verksamheten. Bie (2009) menar även att 

reflektion görs bäst i dialog med andra. 

Ett annat sätt att förhålla sig till lärande i förbättringsarbete är det som Ho 

(2011) benämner som self-directed learning. I arbetet med SF behöver 
medarbetarna vara kapabla att hitta nya vägar att utveckla arbetsplatsen. De 

behöver bli self-directed learners som Ho (2011) beskriver som:  

”…individuals who are committed and open to learning, 

initiators and persisters, creative and resourceful, tolerant of 
ambiguity, risk, and complexity, self-confident, understand their 
own learning needs, and take responsibility for their learning.” 

(Ho, 2011, s.116).  

Self-directed learning är närbesläktat till det ovan nämnda utvecklingsinriktade- 

och reflektiva lärandet på det sätt att det kräver handlingsfrihet och utrymme för 
reflektion ska stimuleras (Gerber, Lankshear, Larsson & Svensson, 1995). Det 

finns studier som påvisar ett positivt samband mellan self-directed learning och 
innovativitet i organisationer (Ho, 2011). Då innovativitet ligger nära den 

centrala kärnan i förbättringsarbetets strävan efter att utveckla och göra arbetet 
bättre så måste det skapas möjligheter för att dessa egenskaper ska kunna 

stärkas. 
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5. METOD 

I det här kapitlet beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, 

tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod samt bearbetning och analys av empirin.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter  

Som vår första metodologiska utgångspunkt valde vi att använda oss av 
fallstudien som metod. I den här studien är fallet akutmottagningen och dess 
arbete med SF. I en fallstudie studerar forskaren helhetsbilden av en företeelse 

eller specifik situation (Merriam, 1994). Fallstudien försöker hitta en närhet till 
forskningsobjektet och se alla förutsättningar som påverkar ett fenomen och 

beskriva det så holistiskt som möjligt. Metoden lämpar sig särskilt bra då det är 
svårt att skilja på olika förutsättningar som rör fallet (Yin, 2009). En fallstudies 

syfte är därför inte att bevisa en teori, utan fokus ligger på processen och att 
upptäcka med stöd av teori (Merriam, 1994).  

Då syftet med den här studien är att skapa en helhetsbild och se hur olika delar 
samverkar inom det studerade fallet blev vårt andra val av metodologisk 

utgångspunkt en kvalitativ ansats (Merriam, 1994). I en kvalitativ ansats tar 
forskaren en tolkande roll med fokus på att förstå den sociala verkligheten 

utifrån hur aktörer i en viss omgivning tolkar och samspelar i den verkligheten 
(Bryman, 2002). Det innebär alltså enligt den kvalitativa ansatsen att det finns 
flera subjektiva verkligheter som istället för att mätas, vilket en kvantitativ 

ansats skulle förutsätta, ska tolkas av forskaren. För att få med olika aktörer har 
vi inkluderat både medarbetare och ledningen i den här studien.  

I en kvalitativ fallstudie finns det vissa utmärkande egenskaper (Merriam, 1994). 
Den är partikularistisk utifrån att den syftar att beskriva en speciell situation 

som belyser ett generellt problem och vad som kan göras i en liknande situation. 
Den är deskriptiv utifrån att den fokuserar på hela den komplexa problembilden 

och inte bara på enstaka förutsättningar. Den är även heuristisk genom att den 
förklarar varför problem uppstått och beskriver dess bakgrund, eller varför en 

förändring fungerar respektive misslyckas för att sedan utvärdera och 
sammanfatta dessa tolkningar.  

För att kunna hantera empirin som samlades in läste vi teori om ämnet före 
datainsamlingen. Då vi författare inte hade någon erfarenhet av sjukvården som 

arbetsplats eller SF som arbetssätt i den kontexten var vi tvungna att göra denna 
”förundersökning” för att inte undersöka fel aspekter av arbetet med SF. Kvale 
& Brinkmann (2009) skriver att det är en viktig process att samla in denna 

förkunskap för att kunna förstå vad respondenten menar (att ”tala samma språk” 
som vårdpersonalen) samt ställa relevanta följdfrågor. Därför blev vår tredje 
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metodologiska utgångspunkt att utgå ifrån ett abduktivt arbetssätt. 

Kännetecknande för det arbetssättet är att forskaren arbetar växelvis mellan teori 
och empiri (Patel & Davidson, 2003).  

5.2 Urval och undersökningsgrupp 

Då akutmottagningens personalstyrka som berörs av förbättringsarbetet består 
av 43 sjuksköterskor, 25 undersköterskor och 15 sekreterare valde vi att 

intervjua tre sjuksköterskor, tre undersköterskor och två läkarsekreterare till 
medarbetarintervjuerna för att få en så jämnt fördelad och bred bild av 

akutmottagningens olika befattningar som möjligt. Kriteriet vi hade för ett 
deltagande i studien var att medarbetaren skulle ha jobbat minst ett år på 

arbetsplatsen. Vi valde även att intervjua en ledningsrepresentant för att 
inkludera ledningens perspektiv i den här studien.  

En administratör fick i uppgift att välja ut deltagarna slumpmässigt bland 

personalen som fanns på plats. Den här urvalsmetoden användes för att det inte 
praktiskt gick att planera in intervjuer på förhand, då schemaläggarna inte lång 

tid före visste vilka som skulle jobba på de inplanerade intervjudagarna. 
Samtliga som deltog hade jobbat mer än ett år på akutmottagningen och kände 

till rutinerna på arbetet väl. Åldersskillnaden mellan den äldsta och yngsta av 
medarbetarna var 31 år och alla var kvinnor. Intervjupersonen till 

ledningsintervjun valdes ut därför att denne varit väldigt involverad i 
utformningen av förbättringsarbetet och således skulle kunna ge en bra inblick 

på ämnet från ledningens sida.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Då förbättringsarbetet på en akutmottagning är kontextuellt bundet var det första 
steget att undersöka bakgrunden till förbättringsarbetets införande på 

akutmottagningen och hur det var organiserat och planlagt. Detta gjordes genom 
möten med ledningen för akutmottagningen där anledningarna till att denna 
förändring kommit till och varför den utformats delgavs och diskuterades. Flera 

dokument med riktlinjer för de berörda projekten, verksamhetsplaner, manualer 
och arbetsbeskrivningar lästes sedan igenom för att få en bättre bild av 

kontexten. Därefter genomfördes även en informantintervju med en 
ledningsrepresentant för att reda ut diverse frågetecken som hade uppstått när 

dokumenten lästs igenom. Informantintervjun ingår alltså inte i datainsamlingen 
och den här studiens empiri. 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade kvalitativa forsknings-
intervjuer med medarbetare och en ledningsrepresentant (en annan person än 

den som deltagit i den tidigare informantintervjun). I en kvalitativ intervju 
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skapas empirin av den som intervjuar och den som blir intervjuad i ett samspel 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren försöker tolka fenomen ur 
respondentens livsvärld. Det kan påstås att empirin är en social konstruktion 

som föds i samtalet. En semistrukturerad intervju är inte ett slutet formulär, men 
inte heller ett vardagssamtal. Den riktar istället in sig på teman där intervjuaren 

har förslag på frågor, men utifrån respondentens svar kan utvecklas åt olika håll.  

Före datainsamlingen genomfördes en pilotintervju för att testa hur 

intervjuunderlaget fungerade. Denna pilotintervju utfördes över telefon med en 
sjuksköterska från ett annat sjukhus i Sverige som också har implementerat 

Lean-principer och förbättringsarbete i det vardagliga arbetet. Under 
pilotintervjun framkom vissa brister i formuläret. Ett exempel var att det fanns 

utrymme för fler frågor, så intervjun utvidgades för att bättre kunna svara på 
studiens syfte och frågeställningar. 

Med stöd av den förkunskap som erhållits färdigställdes den kvalitativa 
semistrukturerade intervjuguiden (Bryman, 2002) som bestod av 35 frågor (Se 
Bilaga 1). Frågorna var öppna för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Intervjuaren var dock inte bunden till endast de fördefinierade intervjufrågorna 
då det fanns möjlighet att ställa följdfrågor när denna ansåg det nödvändigt. Då 

vi ville styra svaren så lite som möjligt förklarades det inte exakt hur vi 
definierade begrepp som till exempel förbättringsarbete, för att intervjupersonen 

på så vis kunde ge en så fördomsfri bild som möjligt av hur den uppfattade 
ämnet. Då en del av syftet var att granska skillnaden mellan medarbetarnas och 

ledningens syn på förbättringsarbetet utformades det även en separat 
intervjuguide till ledningen med 34 frågor som berörde samma teman som 

medarbetarnas, men med omformulerade frågor för att passa yrkeskategorin (Se 
Bilaga 2).   

5.4 Datainsamlingens genomförande 

De åtta medarbetarintervjuerna genomfördes vid fyra separata tillfällen i olika 

kontor på akutmottagningen. Intervjuerna ägde rum under personalens 
överlappningstid (när kvällspasset avlöser dagspasset). Intervjuerna tog i 
genomsnitt ca 40 minuter att genomföra med den längsta på 57 minuter och den 

kortaste på 30 minuter. Vi författare genomförde intervjuer en och en. Intervjun 
med ledningsrepresentanten genomfördes också av en av oss författare en vecka 

efter intervjuerna med medarbetarna färdigställts. Samtliga intervjuer spelades 
in med mikrofon på dator för att underlätta analyserandet av intervjuerna.  

Vi började med att presentera oss själva och syftet med studien och hur intervjun 
var upplagd. Före intervjun satte igång frågade vi också om respondenterna hade 

några frågor. Denna introduktion menar Kvale & Brinkmann (2009) är väldigt 
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viktig då respondenten skapar sig en bild om intervjuaren. Om intervjupersonen 

gled iväg för långt ifrån studiens teman ”vallade” vi tillbaka denne till ämnet 
som skulle beröras. Efter att intervjun var färdig så avrundade vi med att gå in i 

en mer informell roll där intervjupersonen fick ställa frågor som kommit upp 
och hur denne upplevt intervjun. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det finns 

en spänning hos den intervjuade efter att ha öppnat sig inför en främmande 
människa och att denna avrundning därför blir viktig. Efter våra intervjuer 

diskuterade och reflekterade vi författare kring intervjuerna med varandra för att 
bearbeta vad vi upplevt.   

5.5 Bearbetning och analys av data 

När vi utfört en intervju transkriberades den så snabbt som möjligt av samma 

författare som genomfört den, för att på så vis ge en så representativ bild som 
möjligt utav intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). När det ansågs 

nödvändigt utav intervjuaren för att förstå situationen och samspelet mellan 
intervjuaren och den intervjuade skrevs pauser, skratt och stakningar ut.  

Analysarbetet har bedrivits i tre steg. Det första steget var att varje intervju 
lästes igenom av oss författare för att få en helhetlig bild utav empirin. Därur 
kunde centrala teman i empirin urskönjas. Det andra steget var att alla intervjuer 

lästes igenom en gång till, men den här gången tog vi och klippte över alla citat 
från alla intervjuer som vi ansåg beröra ett och samma tema till en koncentrerad 

massa. För att hålla isär vilken respondent som sagt vad så kodades varje 
intervjuperson om till en färg. Svar som inte ansågs relevanta till 

forskningsämnet fördes inte över till denna kategorisering då den empirin gick 
utanför den här studiens syfte och omfång. På det sättet lyckades vi dela in alla 

relevanta utsagor från respondenterna i centrala teman. I det tredje och 
avslutande analyssteget granskade vi våra teman noga och letade efter mönster 

av likheter och skillnader i respondenternas utsagor. Dessa mönster är vad som 
utgör resultatkapitlet i den här studien. För att framhäva genomgående 

upplevelser hos respondenterna har det använts citat i texten. Samtliga av dessa 
är identiska från transkriberingen för att ge en så detaljerad bild som möjligt. 

Att skapa kategorier och finna mönster i dessa är vanligt förekommande inom 

fallstudier (Merriam, 1994; Yin, 2009). När vi utformade kategorierna lade vi 
särskild vikt vid att de skulle spegla det syfte studien har och att vi som 

författare skulle vara kritiska och reflektiva kring våra kategoriseringar. Detta 
för att inte låsa fast oss vid kategorier vi tidigt trodde bar stor vikt, att alla 

detaljer som kom fram kunde placeras i olika kategorier och att vi hela tiden såg 
att alla dessa kategorier med en helhetsbild där alla kategorier påverkar 

varandra.  
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Ur dessa mönster i studiens teman som blivit klarare och klarare under 

bearbetningens gång, blev det tydligare att det fanns viktiga förutsättningar i 
resultatet som vi inte varit medvetna om. Således samlade vi in ytterligare teori 

och tidigare forskning som gav oss mer djupgående förståelse för aspekterna 
som påverkade det undersökta fallet. Utifrån våra samlade teoretiska 

utgångspunkter och resultatet skrevs diskussionen.  

5.6 Etiska överväganden  

Inför den här studien har vi tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Hermerén et al., 2011) för att ta hänsyn till de intervjuades roll i den 

här studien och för att reflektera över vår egen roll och ansvar som forskare. I 
Bryman (2002) nämns fyra stycken krav inom forskning: Informationskravet, att 

informera deltagaren om studiens syfte, intervjuns upplägg och att de har rätt att 
avbryta när som helst. Samtyckeskravet, deltagarna måste ge godkännande för 

att delta. Konfidentialitetskravet, att personuppgifter och data som framkommer 
under i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet, att data 

som skapas bara får användas till studien i fråga.  

Samtliga intervjuer spelades in, men det är bara vi författare som tagit del av 
empirin. Administratören som hjälpte till med urvalet var införstådd med att 

syftet till detta var att behålla konfidentialitet i undersökningen. På detta sätt fick 
inte ledningen reda på vilka som deltagit. Även om svaren i sig var 

konfidentiella kan studier om arbetsförhållanden påverka relationen mellan 
arbetsgivare och medarbetare (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Inför intervjuerna presenterade vi oss och informerades samtliga deltagare om 
syftet med studien, hur intervjun var upplagd, att alla svar skulle behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt samt att intervjun kunde avbrytas 
när helst den intervjuade önskade. Dessutom meddelades det att eventuella citat 

kunde finnas med i den färdiga studien men att dessa i sådana fall var 
anonyma. Samtliga gav sitt samtycke till att delta. 

Vi har i resultatdelen använt oss av citat för att understryka generella åsikter och 
föra fram intressanta aspekter på ett effektivare sätt. Samtliga medarbetare som 
intervjuats har därför kodats IP1- IP8. Ledningsrepresentantens svar har kodats 

till LR då den personens svar är viktiga att särskilja från medarbetarnas svar för 
att gå i linje med studiens syfte. Det har tagits hänsyn till att inte ta med några 

citat som undanröjer deltagarnas identitet. 
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6. RESULTAT 

Kapitlet börjar med att beskriva uppfattningen om arbetssituationen och SF vid 

akutmottagningen, för att sist ta upp vilka förutsättningar som är hindrande eller 
möjliggörande för SF på akutmottagningen. 

6.1 Arbetssituationen 

Arbetssituationen på akutmottagningen beskrivs som stimulerande, omväxlande 
och med mycket varierande arbetsuppgifter. Såväl medarbetare som 

verksamhetschefen som intervjuats säger att de trivs på arbetet vilket är ett 
resultat av bra arbetskamrater och omväxlande arbetsuppgifter. Dock upplever 

flertalet att arbetsbördan är för hög då patientflödet är stort och personalstyrkan 
underbemannad.  

Jag trivs på jobbet. Det gör jag. Man blir ju dock trött, för det är 
ju alltid fart nästan. Men annars trivs jag bra. IP4 

Vidare så nämns den nya schemasättningen som något som bidrar till att de 
anställda känner sig mer slitna och stressade. Tidigare användes ett 

schemaläggningssystem där de jobbade tre dagar för att sedan vara ledig i tre 
dagar. Nu jobbar de anställda mer oregelbundna tider vilket medarbetarna 
upplever som slitsamt.   

Du tömmer dig ganska fort på energi. Man blir rätt trött. Och då 
räcker nog tre dagar. Och så är du ledig tre dagar. Så orkar du 

igen. IP1 

Just nu råder det en hög personalomsättning som ledningsrepresentanten menar 

leder till att patientsäkerheten är hotad. Även medarbetarna redogör för att 
osäkerheten är stor i gruppen för hur det ska gå innan personalomsättningsfrågan 
är löst.  

Nej inte om man ser till personalrotationen, då tycker jag inte att 
man kan kalla det en stabil arbetsplats. Det är väldigt många 

som har slutat, framför allt sköterskorna. Så det känns att det 
kommer och går på tok för mycket människor här. IP8 

Arbetsplatsens lokaler anser de anställda är för trånga och små för det 
patientflöde som de har. De är svårt att ta hand om och förvara patienterna på ett 
bra sätt då det finns få utrymmen och korridorerna är trånga. En annan aspekt 

som lyfts av flera intervjupersoner är att lokalerna är utformade så att det blir 
mer spring än vad som skulle behövas. Medarbetarna tycker att de måste gå 

onödigt långa sträckor för att ta patienterna till olika ställen eller när de måste 
hämta saker i förråd eller liknande.  
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Ja man springer mycket. Man tar patienten till ett rum långt bort 

och sen ska patienten tillbaka och så. Det är mycket spring. IP3 

Ytterligare synpunkter som medarbetarna såväl som chefen lyfter är att det är 

svårt att få någon överblick över arbetssituationen då lokalerna är utformade på 
de sätt som de är. De upplever bland annat att det är svårt att se in i 

ambulanshallen och receptionen. En annan förutsättning som lyfts fram av några 
medarbetare är att de saknar möjligheter att gå undan till ett lugnare rum där de 

kan titta på sin e-mail eller bara varva ner.     

Samtliga som intervjuades upplever dock att klimatet och stämningen kring 

lärande i allmänhet på arbetsplatsen är positivt. Ledningsrepresentanten 
upplever att det finns en hunger att vilja utveckla sig på arbetsplatsen och i sin 
profession. I kontrast så menar nästintill alla intervjuade medarbetare att det 

finns två grupperingar gällande inställning till förbättringsarbetet. Den stora 
gruppen som ofta är positiva till förbättringar i verksamheten och de som ofta är 

negativt inställda till förbättringsarbete. Majoriteten av medarbetarna hävdar att 
personal som jobbat längre generellt är mer negativt inställd. Desto längre tid 

medarbetaren varit anställd desto mer luttrad gällande förändrings- och 
förbättringsarbetet är denne. De har varit med om liknande insatser tidigare som 

inte gett resultat. En av de intervjuade uttrycker sig på följande sätt. 

Leder det till något och inte bara rinner ut i sanden då är det 

jättebra. Då känner vi anställda oss mer motiverade men allt för 
ofta rinner det tyvärr ut i sanden. Man påbörjar ett projekt som 
sedan inte leder till något. Man lovar stort och har stora visioner 

fast ändå blir det inget. IP8 

Arbetet med SF är således ytterligare en i raden av många förändringsarbeten. I 

dagsläget finns det en mängd olika projekt, grupper och arbetssätt på 
mottagningen som alla skulle kunna falla innanför ramen för förbättringsarbete. 

Exempel på arbetsgrupper som nämnts under intervjuerna är METTS, 
sekreterarnas Schema-, Kapacitets och Handledargrupper, Linjelösa arbetssätt 
och Arbetsplatsträffarna (APT).  

6.2 Hur arbetet med Ständiga Förbättringar bedrivs 

Kunskaperna om förbättringsarbetet skiljer sig åt bland medarbetarna. Så här 

uttrycker sig två olika medarbetare kring hur de uppfattar att SF bedrivs.  

Jag vet inte direkt… Det är väl nerlagt nu så jag tycker inte det 

är någon organisation. Alltså, jag är inte involverad så jag kan 
inte svara på det. De kanske jobbar jättemycket som jag inte vet. 

IP2  
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Det är ju de här reflektionsmötena och så kan man ju alltid gå 

och skriva upp något själv. Det är ju heller inte förbjudet att mer 
informellt ta upp det vid andra tillfällen. Det finns ju den här 

tavlan med ett färgsystem där man kan skriva upp saker som 
man vill förbättra osv. Sedan läser man upp de här på 
speglingarna. Där man tar upp ett uppkommet problem och hur 

man ska lösa detta. IP6 

Syftet med SF upplevs av medarbetarna främst som en åtgärd för att förbättra 

patientvården. Detta ska göras genom att effektivisera arbetsprocesserna så att 
patienten kan erhålla bättre och säkrare vård. Det önskade resultatet av SF är att 

väntetiderna för patienterna ska minska och att det ökande patientflödet på 
mottagningen ska kunna hanteras. Ett par av medarbetarna nämnde också att SF 

kunde leda till en bättre arbetsmiljö för de anställda, men att det var patienten 
som var i fokus och själva syftet med förbättringsarbetet. 

Ledningsrepresentanten menar att syftet är att utarbeta ett systematiskt arbetssätt 
för förbättring, som i sin tur ger en bättre patientvård. 

När det gällde saker som faktiskt har förbättras hänvisade de som intervjuades 

oftast till insatser som omflyttning av material, strukturering i receptionen, och 
mindre insatser som gjorde arbetet lite snabbare i vardagen. Några hade dock 

svårt att se att förbättringsarbetet leder till några förbättringar. 

Det har kanske fått ner väntetiden till att man träffar patienten 

det första man gör. Alltså den första kontakten. Det har blivit 
lite, lite, lite bättre. För vi har i alla fall triagerum och grejer i 
triagerum som ska finnas kvar. Så att vi inte tar grejerna och 

flyttar runt dem. Så det kanske är något bättre. IP2 

Samtliga nämner att det finns eller har funnits en arbetsgrupp som jobbar eller 

har jobbat med att främja arbetet med SF. Flertalet av de intervjuade vet också 
att detta arbete mycket bygger på Lean-filosofin där de anställda som inte är 

med i projektgruppen ändå har möjlighet att vara med och påverka hur 
verksamheten kan förbättras. Majoriteten av de som intervjuats uppmärksammar 

reflektionspassen och förbättringsblanketter där personalen har möjlighet att 
skriva upp problem, förbättringsmöjligheter och förslag. Vissa nämner även 

Lean-tavlan som sitter i en av korridorerna på akutmottagningen där 
blanketterna sätts upp.  

Personalens inställning till reflektionsmötena skiljer sig åt, men åsikterna är 

dock i majoritet positiva. Den intervjuade chefen anser också att dessa möten är 
av stort värde för verksamheten. En medarbetare tyckte att de inte fyllde någon 

som helst funktion medens de allra flesta var positiva men att det ibland kunde 
kännas tjatigt att ha dessa efter varje dagspass. De som var mindre positiva 

upplevde att dessa möten inte leder till något. Resultatet blir då att den anställde 
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säger att det går bra fast det kanske inte gör det. Det skapas en motvilja att ta det 

inför alla på mötet. 

Alla har inte chans att komma ifrån och alla vill inte komma 

ifrån. Sedan så sägs det inte så mycket på dessa möten. ”Hur har 
arbetsdagen varit? Jo den har varit bra.” Typ så. Det leder ju inte 

till så mycket. Har det varit bra så har det varit bra. Har det varit 
skit så är det inte säkert att man tar upp det. IP7 

En annan åsikt som kommer fram under intervjuerna är att inte alla får möjlighet 

att gå på dessa möten. Antingen finns det andra arbetsuppgifter som gör att de 
inte kan komma ifrån, eller så är det för högt patienttryck vilket leder till att 

reflektionspassen inte hinns med. Många av de intervjuade jobbar oftast natt där 
det inte finns några reflektionspass. De tycker att det är synd då de känner att de 

går miste om information om SF. Detta är också ett problem som 
uppmärksammas från ledningens sida. 

En stor brist är ju dock att vi bara har reflektionspass efter 
dagpasset. Vi har ju dagpass, kvällspass och nattpass. Men 
dagpass är den enda naturliga del vi kan få in därför att man ska 

ju reflektera på arbetstid och då har man lite överlapp. Kvällen 
har kommit och dagen är kvar så det finns lite dubbelt. Så finns 

det inte på de andra passen. Vi tappar där. Så där är vår 
utmaning att hitta lösningar. LR  

Huruvida medarbetarna uppfattar sig som delaktiga i arbetet med SF varierar. 

Vissa tycker att medarbetarna konstant är delaktiga då det finns möjlighet att 
bidra med förslag på reflektionsmötena. De anser att förbättringsblanketterna 

som skrivs där ger ett bra sätt att komma in i processen och påverka. De menar 
även att det ligger en stor del på den egna individen att engagera sig på 

reflektionsmötena för att bli delaktig. Andra anser att det går att känna 
delaktighet i SF även utanför projektgruppen genom att hjälpa till att utföra 

förbättringarna. 

Man utför ju det de hittar på om man får säga så. ”Ja nu ska vi 

göra si och nu ska vi göra så”, och så gör man det. Så är man ju 
delaktig på ett sätt. Det finns ju en grupp som styr det hela och 
så får man ju bara ordination. IP2 

Större delen av medarbetarna, inklusive ledningsrepresentanten, tycker att SF 
kan bidra till en god fortsatt utveckling av arbetsplatsen. De anser att det finns 

mycket att hämta i de små förbättringarna som kan få ner väntetiderna för 
patienterna och göra arbetssituationen bättre. Den intervjuade chefen menar 

också att det är en stor vinst i att förslagen kommer från medarbetarna själva. 
Generellt verkar systemet med SF vara något som medarbetarna tror på i det 

långa loppet.  
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En respondent menar dock att arbetet med SF inte kommer göra särskilt stor 

skillnad sett till ett större perspektiv. Även om det kan bidra till att korta ner 
väntetiderna till att patienten får träffa en sköterska så tycker denne att det inte 

är där som det stora hindret ligger. Det största problemet är istället att det är för 
få läkare på akutmottagningen. 

Det spelar ingen roll om vi flyttar stolen, pärmen, bordet, EKG-
apparaten eller vad jag nu flyttar hela tiden. Det spelar liksom 

ingen roll./…/ Patienten är kvar här hos mig fortfarande. Man är 
fortfarande på ruta ett. Så den frågan äger vi ju inte riktigt själva 
helt och hållet utan det är ju läkarbemanning som är den stora 

frågan. IP2 

6.3 Möjligheter och hinder 

I den här delen beskrivs de förutsättningar som medarbetare och 
ledningsrepresentant uppfattar som möjliggörande och hindrande i arbetet med 

SF på akutmottagningen. 

6.3.1 Implementering av Ständiga Förbättringar 

Uppfattningarna hos de anställda hur förbättringsarbetet har implementerats är 
inte helt unisona. Dock anser majoriteten av de intervjuade medarbetarna att 

förbättringsarbetet är ett resultat av beslut tagna högt upp i verksamheten. Ett 
par av medarbetarna upplever att denna insats kommit till efter klagomål om 
upplevda problem som anställda uppmärksammat i verksamheten.  

Det vet jag faktiskt inte om det är vi som har klagat eller om det 
kommer uppifrån. Men jag tror att förbättringarna är en följd av 

önskningar och klagomål från de anställdas sida. IP6  

Det var så mycket på gång just då. Det kom ju uppifrån… alltså 
högt uppifrån i Landstingsledningen att vi måste få ner våra 

väntetider. Det var ju så mycket på gång hela tiden. IP3 

Ledningsrepresentanten redogör för att det var akutmottagningens ledning som 

länge varit intresserade av att implementera Lean-principer i verksamheten. 
Akutledningens beslut att starta upp arbetet med SF kom dock efter att Lean 

som arbetssätt rekommenderats inifrån Landstinget.  

Vidare så visar resultatet från intervjuerna att de anställda har fått gå en 

utbildning om Lean och SF. Utbildningen var en dag lång och hade fokus på hur 
arbetsprocesserna ska ändras för att minska väntetiderna på akutmottagningen. 

Det framkommer inga direkta åsikter om hur den dagen uppfattas av 
medarbetarna. Den här dagen leddes utav en verksamhetsutvecklare som även 
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sattes in som en extra resurs på arbetsplatsen en kortare period för att driva på 

förbättringsarbetet i början. 

Nej det gick ganska snabbt. Hon gick med direkt efter vi varit på 

den här utbildningen då. Hon var med här och kollade läget 
liksom. Hon jobbade mest utifrån receptionen, det är ju lite 

kärnan i vårt arbete. IP1 

Flertalet av de intervjuade menar att själva implementeringen av Lean och SF 
har varit en förhållandevis snabb process. Där de ganska omgående efter att 

beslut tagits om att införa Lean också börjat arbeta med att få in det i 
verksamheten.  

Nej om du tänker på Lean så har ju det gått ganska så fort. IP2 

Ledningsrepresentanten påpekar att det har varit en både snabb och lång process. 

Det har varit mycket planering för att starta upp projektet, men sen när det väl 
dragit igång har det gått fortare. 

6.3.2 Tid och resurser 

Nästan alla, inklusive ledningsrepresentanten, som intervjuades i den här studien 

upplever tid och/eller resurser som de största hindren för att arbetet med SF ska 
fungera på mottagningen. Det menas att mycket mer skulle kunna göras om det 

kunde avsättas mer tid och resurser till förbättringarna. På grund av den upplevt 
tunga arbetsbelastning på akutmottagningen fungerar det dock inte så. På frågan 
om vilket som var den förutsättning som upplevdes som mest hindrande 

svarades till exempel: 

Jag tror ju återigen att det är lite det här med pengar. Man skulle 

behöva göra ganska stora förändringar och sätta till lite resurser. 
Mer personal och allt det för att det ska fungera./…/ Vi har för 

lite resurser helt enkelt. Vi behöver vara fler för att hinna med 
alla arbetsuppgifter som vi har. IP1 

Tiden. Att vi inte får tillräckligt med tid för förbättringsarbetet. 

Att det fanns större möjligheter att lägga in eget arbete på 
schemat, för att där kunna fokusera mera på förbättringsarbete 

och att det i större utsträckning avsattes mer tid till detta. IP6 

Det upplevs även frustrerande för både ledning och anställda att tid som avsatts 
för förbättringsarbete i arbetsgrupper och reflektionsmöten måste ställas in om 

mottagningen är underbemannad. 

Utöver ett intensivare patientflöde nämns joursystemet för läkarna som en 

anledning till att arbetssituationen upplevs som stressfylld och krävande. 
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Läkarna ingår inte i arbetslaget på samma sätt som sjuksköterskorna. Istället 

tillhör läkarna andra mottagningar och kommer bara till akutmottagningen på 
jourtider. Detta gör att ledningen inte heller kan bestämma över dem på det sätt 

som de önskar. En medarbetare beskriver ytterligare en anledning till att de inte 
upplever att de klarar av patientflödet är att det inte finns några specialister i 

första bedömningen av patienterna utan enbart AT-läkare. Flertalet sjuk- och 
undersköterskor upplever att dessa inte har tillräcklig kompetens och att denna 

kompetensbrist leder till att de inte arbetar så snabbt som det krävs. Denna 
flaskhals leder i sin tur till att patienter får ligga kvar så pass länge att det blir 

andra behov som till slut tar över och som akutmottagningen måste lägga 
resurser på.     

Alltså att om patienten är här mer än i fyra timmar, då är det 
andra behov som börjar ta till. De blir kissnödiga, hungriga osv. 
Då tar det tid av personalen med omvårdnadsåtgärder när man 

egentligen borde rikta in sig på sjukdomstillståndet. LR 

Ytterligare en aspekt som bristen på tid på mottagningen påverkar är 

medarbetarnas egna reflektiva tänkande i det vardagliga arbetet. Då det är ett 
högt tempo på arbetsplatsen upplevs det inte som att det blir några pauser för att 

tänka till om hur arbetet kan utvecklas.  

Ja det skulle ju vara jätteskönt att gå ifrån och rensa skallen lite. 
Men det skulle nog vara svårt att göra då vi har den tuffa 

arbetsbelastningen som vi har. IP5 

Vi arbetar ju liksom inte på en sådan arbetsplats. Vill man göra 

sånt får man byta jobb tror jag. Nej, det går inte att gå ifrån. IP3 

Ingen påstår sig ha genomgått någon utbildning i att tänka kreativt och 
reflektivt. Samtliga, inklusive ledningsrepresentanten, är eniga i att det hade 

varit en fördel om det funnits till hands. 

6.3.3 Bristande information 

Många av de intervjuade tycker att gruppen som jobbar med förbättringsarbetet 
inte går ut med tillräcklig information till de anställda om vad de faktiskt gör 

och vilka förändringar som kommer att ske. Detta får till följd att de anställda 
ibland känner sig exkluderade i förbättringsarbetet menar några av de som 

intervjuats i denna studie.  

Man är ju delaktig när en förändring eller förbättring genomförs 

men inte så mycket i planeringsfasen. Det är ju det dessa 
projektgrupper jobbar med. Så vi har ganska dålig insyn i vad 
som händer när det gäller förbättringsarbete. IP6 
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Just informationsdelen i förbättringsarbetet är ett av de största problemen som 

ledningen har stött på, enligt ledningsrepresentanten. De trycker på att det är 
viktigt att alla anställda vet om vilket arbete som görs i projektgrupper och att 

dessa grupper måste ge tydlig information om vad som kommer att förändras 
samt hur arbetet fortskrider. Just detta anser ledningsrepresentanten att de inte 

har nått hela vägen fram med än, utan menar att mer måste göras på den 
punkten. Ett steg i denna riktning är den Lean-tavla som nämnts tidigare. Utöver 

funktionen med att anställda kan lämna förslag på förbättringar eller 
uppmärksammade problem så sätts även information upp kring 

förbättringsarbete där. 

Men nu har vi börjat använda tavlan på ett annat sätt. Vi sätter 

hela tiden upp de olika faserna. Det här är planeringen, det här 
gör vi, det här tänker vi testa. LR 

Ett par av medarbetarna tyckte även att de visst fick tillgång till tillräcklig 

information. En av dessa uttryckte sig såhär i frågan: 

Ja vi får ju veckomeddelanden varje veckan där de skriver att 

”det här har vi kommit si och så långt med” och så. Det kan man 
ju läsa sig till. Men… Sen tror jag nog att om jag skulle vilja 
veta mer så skulle jag kunna fråga min chef och så berättar hon. 

Så är de ju tillgängliga och är på plats här. IP1 

6.3.4 Stöd från ledningen 

Det stöd från ledningen som medarbetarna anser krävs för att arbetet med SF ska 
fungera är hjälp att få loss tid och resurser, uppmuntran, tillgänglighet och 

tydliga direktiv. Generellt upplever medarbetarna att de får ett gott stöd utav 
ledningen i arbetet med SF. Det uppfattas som att ledningen är uppmuntrande 

och positiv till förändringsarbetet och vill väldigt mycket med det, vilket även 
ledningsrepresentanten hävdar att hela ledningen är. Näst intill alla medarbetare 
som intervjuats upplever att förslag till förbättringar tas väl emot av ledningen 

och att de är stöttande och positiva till förslag på förbättringar som kommer 
fram.  

Det är ganska lyhört och högt i tak. Jag tror att alla vågar tycka 
och känna på de här mötena. Har jag i alla fall känslan av. IP6 

En medarbetare uttrycker dock att ledningen kanske inte riktigt förstår deras 
arbetssituation: 

Jag drar mig ju inte för att gå och prata med dem, men å andra 
sidan kan man ju känna ibland att fattar de riktigt hur vi har det 
liksom? Ser de att det är så stressigt som det är? Kanske inte 
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riktigt förstår vår situation. Inte riktigt förstår hur trist det är år 

efter år. IP1 

Medarbetarna menar att det stöd som saknas från ledningen är i form av tid och 

resurser till förbättringarna, men medarbetarna är dock av uppfattningen att det 
inte är ledningen som ska klandras för att det inte finns tid.  

Ja det är ju att cheferna också vill att allting ska bli bättre. De 
försöker ju i alla fall att hjälpa till så gott det går med ledigt och 
liknande, men det är inte så lätt för mellanchefer. IP3 

Ledningsrepresentanten anser också att tidsbristen påverkar stödet negativt då 
det inte ges tillräckligt med möjlighet att vara ute och coacha. Det viktigaste 

stödet anses av denne att hjälpa medarbetarna med att reflektera i vardagen, men 
att det i dagsläget inte finns tid till det. 

Det råder oeniga meningar vilket stöd som finns för reflektivt och kreativt 
tänkande. Det upplevs av en intervjuperson att det förväntas att medarbetarna 

ska tänka så men att stödet inte finns. Andra menar att det finns stöd då 
medarbetarna får gehör för sina idéer och att ledningen trycker på när 

medarbetare vill förbättra.  

6.3.5 Förbättringars prioritet – hög men också låg 

På frågan om vilken prioritet förbättringar har på akutmottagningen råder det en 
viss delad mening. Vissa av medarbetarna menar att de upplever att det är en 
hög prioritet för att det är mycket aktivitet kring ämnet, då det varje dag ses och 

hörs någonting som har med det att göra. Andra tycker dock att borde prioriteras 
mer, men att det inte går då patientarbetet alltid måste komma i första hand. 

Unisont är dock att alla upplever att det måste prioriteras.  

Jag tror de vill att det ska vara hög prioritet fast att det inte 

riktigt blir det. Arbetsbelastningen gör att man inte riktigt har tid 
till det. Så fort det är mycket eller att någon är sjuk eller… ja. 
Då prioriteras det ner. IP4 

Ledningsrepresentanten menar även att prioriteten för förbättringar inom 
ledningen är väldigt stark och att det enda som går före är patienterna.  

6.3.6 Ansvar och motivation 

En stor majoritet av de intervjuade medarbetarna anser att de har ett ansvar att 

förbättra på arbetsplatsen. De menar att medarbetarna måste ta ett sådant ansvar 
för att utveckla arbetssituationen och arbetsmiljön. Dock anser ett par 

medarbetare att ansvar är ett lite starkt ord, men ser det ändå som bra och det 
enda sättet personalen kan vara med och driva förbättringsarbetet framåt.  



28 

 

Ledningsrepresentanten anser att det framför allt är i ansvarskänslan det finns 

brister i arbetet med SF. Denne upplever inte att medarbetarna känner ett ansvar 
att vara med och förbättra då det inte riktigt funnits en sådan kultur och att det 

pratas för lite om det. Dock görs det försök att förbättra denna aspekt. 

Att medarbetare också har ett ansvar, det pratar man mindre om. 

Det har vi börjat skicka med i informationsmaterialet nu när 
man blir nyanställd. Att medarbetaransvaret finns med som i en 

folder. Att man är skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare, 
skyldig att delta i utveckling och information och allt sånt. Så 
det är många flera bitar än att bara ta hand om patienten. LR 

Även om medarbetarna upplever sig ha ett ansvar att förbättra så är det inte lika 
väl ställt med motivationen. Vissa uppger att det finns en stor motivation och 

vilja att vara med och påverka medan andra, som dessutom uppgett att de 
upplever en ansvarskänsla att förbättra, är mer tveksamma till om de är 

motiverade. En del anser att det har mycket att göra med dagsformen. 

Ibland orkar man inte, då vill man göra klart sin arbetsdag och 
gå hem. Men vissa dagar känner man att man har energi och 

brinner mera för att förbättra. IP5 

Den intervjuade ledningsrepresentanten upplever medarbetarna som motiverade, 

då denne menar att människor som arbetar på akutmottagningar generellt är 
engagerade, motiverade och naturliga problemlösare.  
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

Avsikten med det här avsnittet är att diskutera resultatet utifrån den teoretiska 

referensramen och tidigare forskningen samt kritiskt reflektera över studien.  

7.1 Hinder och möjligheter i det Ständiga Förbättringsarbetet 

I detta avsnitt kopplas studiens resultat samman med tidigare forskning för att 
försöka förstå hur det dagliga förbättringsarbetet fungerar på en akutmottagning.  

Det framgår att akutmottagningen likt många andra organisationer har 

genomgått många projekt för att förbättra verksamheten. Det visar sig i att de 
äldre medarbetarna upplevs härdade när det kommer till förändringsinsatser i 

organisationen. Det finns en typ av inbyggd misstro mot allt nytt. Det till trots 
visar resultaten i den här studien att medarbetarna generellt är positiva till SF 

och att det finns förhoppningar om att det kan utvecklas till någonting bra. 
Mycket av detta kan bero på att personalen ser förbättringarna i vardagen och att 

det faktiskt händer någonting. Landstinget som övergripande organisation 
uppfattas som en byråkratisk kloss där det är svårt att driva igenom någon typ av 

förändring, så dessa små lätta vinster i en tung och svårförändrad organisation 
kan vara det som ger en försiktig optimism kring SF på arbetsplatsen. Med det 

sagt var långt ifrån alla entusiastiska över införandet, men att ha brutit igenom 
den första barriären av misstro är dock ett stort steg i att skapa den atmosfär som 
Imai (1986) menar är så viktig i förbättringsarbete.  

7.1.1 Tid och Resurser  

Med utgång i det resultat som framkommit i denna studie tolkar vi det som att 

tid och resurser är de främsta faktorerna till varför förbättringsarbetet inte fått 
det utfall som ledningen hoppats på. Detta är något som vi får stöd av i teorin 

kring förbättringsarbeten. Nilsson (1999) menar att bristen på tid är det enskilt 
största hindret vid bedrivandet av SF. Denna faktor är väldigt tydlig i den 

studerande verksamheten som genomgår ett rekordstort personalbortfall samt ett 
ökat tryck gällande tillströmning av patienter. Följden blir att medarbetaren inte 

kan fullfölja de moment som krävs i jobbet med SF. Detta leder till att det 
kontinuerliga arbetet som krävs med SF inte kan bibehållas.  

Tid och resurser är en bristvara i den studerade verksamhet. Att utbilda hela eller 
delar av personalstyrkan är i den här verksamheten många gånger en ekonomisk 

omöjlighet. En annan aspekt är att forskning visar att det finns en 
transferproblematik inbakad vid användandet av formella utbildningar, vilket 
innebär att den som deltagit på en utbildning kan ha svårt att överföra det den 
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har lärt sig till arbetsplatsens kontext (Cheng & Hampson, 2008; Williams, 

2010). En möjlighet är att uttalat börja använda SF i ett lärande syfte. Fokus på 
lärande är en stor skillnad mellan SF och Kaizen (Nilsson, 1999), därför kan det 

argumenteras för att inspiration till förbättringsarbete ska hämtas mest från SF 
om verksamheten har till syfte att stimulera ett lärande hos medarbetarna. Att 

skapa system för SF i en verksamhet kan vara ett viktigt steg mot att skapa en 
brygga mellan lärande på individ- och organisationsnivå (Ellström & Kock, 

1999). Detta för att arbetsplatslärande ofta sker omedvetet och utan att det sätts 
ord på det som faktiskt lärs under en arbetsdag. SF kan då bli ett forum där 

lärande kan stimuleras samt tillvaratas på både individ- och organisationsnivå.  

Forskning visar att förbättringsprocesser är omfattande och tidskrävande 

(Berling et al, 1999). Detta har visat sig även i akutmottagningens arbete med 
SF. Det betyder att den entusiasm som finns hos ledningen eller den höga 

prioritet som SF har i verksamheten inte kommer att spela någon större roll om 
det inte finns tid att avsätta. Det förhållningssätt till SF hos medarbetarna som 
krävs för att förbättringsarbetet ska vara gynnsamt och leda till förbättringar av 

arbetsprocesser kommer då bli svårt att skapa. 

7.1.2 Reflektionsmötena 

Reflektionsmöten som ska äga rum efter varje dagspass upplevs i majoritet 
positivt. Både medarbetare och ledning tycker generellt att det är bra tillfällen att 

vädra åsikter och utveckla mottagningen, även om en av deltagarna inte såg 
någon poäng i mötena alls.  

Tyvärr är den bistra verkligheten att dessa möten ofta blir inställda på grund av 
det höga tempo och den arbetsbelastning som akutmottagningen har. Om det 

inte finns resurser till att både behandla akutpatienter och hålla i 
reflektionsmöten, är det naturligt vilken arbetsuppgift som måste prioriteras. 

Dessa möten kan jämföras med den förslagsverksamhet som är central inom 
Kaizen (Imai, 1986; Nilsson, 1999). Det är ett systematiskt sätt att få fram 
förslag som kan ge mervärde på kort sikt och i det långa loppet. Dessutom ger 

förbättringsblanketterna som sätts upp på Lean-tavlan en lättöverskådlig bild 
och tidslinje, så att samtliga på akutmottagningen kan följa hur insatserna 

fortskrider och utvärderas. Resultatet visar dock på att det ibland under dessa 
möten inte kommer fram några förbättringsförslag. Det är slöseri att i en så 

resurs- och tidssnål verksamhet inte använda varje tillfälle till något som gynnar 
verksamheten. Ett förslag på vad den tiden istället kan användas till är att 

utveckla medarbetarnas reflektiva lärande (Bie, 2009; Ellström, 1992) där 
reflektionsmötet kan gå över i att bli en form av lektion i att tänka kreativt och 

ifrågasätta om målen och syftet verkligen är det bästa för mottagningen. Detta 
arbetssätt skulle dock kräva mycket i form av pedagogisk- och områdeskunskap 
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av ledningen, då de är reflektionsledare på mötena. Det är möjligtvis något 

orealistiskt att tro att det skulle gå friktionsfritt men samtliga respondenter, 
inklusive ledningsrepresentanten, i denna studie ansåg att det hade varit en 

fördel att få en sådan typ av utbildning. Det här skulle bli ytterligare ett sätt att 
förbättra det utvecklingsinriktade lärandet (Ellström, 1999) på arbetsplatsen och 

utveckla så kallade self-directed learners (Gerber et al., 1995) som tar ansvar för 
sitt eget lärande. 

En annan, dock något mer oortodox, metod som skulle kunna användas under 
reflektionsmöten där inga förbättringsförslag kommer fram är 

avslappningsövningar. Ho (2011) fann korrelation mellan meditation, self-
directed learning och innovation inom organisationer. Deltagare i den studien 

som praktiserade meditation visade på framför allt en större öppenhet inför nya 
utmaningar, en bredare reflektion kring sitt eget lärande och en större 

självkännedom rörande vilken utbildning de som individer behövde. Alla dessa 
är viktiga dimensioner hos self-directed learners (Ho, 2011). Det påvisades 
dessutom starka kopplingar mellan att deltagarna som var mer utvecklade self-

directed learners i sin tur var mer innovativa och kreativa i sitt arbete. Det ska 
påpekas att denna forskning utfördes i Taiwan och är möjligen därför inte 

generaliserbar till en akutmottagning i Sverige, men det är likväl intressanta 
resultat som pekar på att avslappning och reflektion påverkar förbättringsarbetet 

positivt.  

Det är även en brist att reflektionspassen bara sker efter dagskiftet. Det betyder 

att varken kvälls- eller nattskiftet har några reflektionspass. Utefter de intervjuer 
som vi gjort har vi kunnat se att det inte är ovanligt att medarbetare ofta jobbar 

samma skift under en längre tid. Detta betyder att vissa medarbetare under långa 
perioder saknar möjlighet att delta på reflektionspassen, då de jobbar kvälls- 

eller nattskiftet. Även ledningsrepresentanten uttryckte att det är en stor brist och 
att införa någon form av reflektionsmöte även de skiften skulle ge ett mervärde i 
förbättringsarbetet. Det vore bra om det kunde bli en verklighet då det måste 

finnas sätt att nå ut med information till alla anställda om SF, samt fånga in 
förbättringsförslag.  

7.1.3 Ledningens engagemang 

En faktor som inte ska underskattas är ledningens engagemang i SF. Det kan 

rent av diskuteras om att det är ledningen som är den enskilt största anledningen 
till att SF trots kontextuella problem ändå fungerar så pass bra som det gör. 

Medarbetarnas svar vittnar om att ledningen är den drivande faktorn i 
förbättringsarbetet och att det finns en entusiasm kring arbetssättet och ett gott 

stöd (när tiden finns till det) från deras sida. Då ledningen är engagerade i SF så 
blir en naturlig utveckling att det arbetet även har en hög prioritet i 
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verksamheten. I första rum kommer alltid patienten, men sen är det förbättringar 

därefter. Även ledningsrepresentanten tryckte på att det finns en stark vilja inom 
ledningen att arbeta med SF. Enligt Berger (1999) är det extremt viktigt att 

ledningen är engagerad för att ge trovärdighet åt arbetet med SF.  

Kommunikationen med ledningen anser medarbetarna är god. Förslag och 

synpunkter tas emot på ett öppet sätt, vilket enligt Morrison & Phelps (1999) är 
en av de viktigaste faktorerna för att medarbetare känner sig motiverade att 

uttrycka sina åsikter.  I ett arbete med SF blir den här aspekten ännu viktigare då 
det är medarbetarnas förbättringsförslag som driver arbetet framåt. Hart (1999) 

menar bland annat att ledningen måste visa uppskattning för personalens bidrag 
och investera i deras idéer för att motivation att jobba med SF ska främjas. Det 

öppna klimat som har uppstått ter sig vara en av de största förutsättningarna för 
att det här arbetet ska bli ett fungerande arbetssätt på lång sikt och därför något 

som måste bibehållas. 

7.1.4 Arbetsplatsens utformning 

Akutmottagningens lokaler upplevdes av de anställda som undermåliga för det 

syfte de behöver fylla. Främsta anledningen är att de är för trånga, små och 
gamla. Det får till följd att sjuksköterskor och undersköterskor har svårt ta hand 

om patienterna på ett bra sätt. Både medarbetare och ledningen anser att det är 
svårt att få någon överblick över arbetssituationen då lokalerna är utformade på 

det sätt som de är. Att dessa aspekter är direkt hämmande för individens 
kreativitet på arbetsplatsen får stöd av Martens (2011). Annan kritik 

medarbetarna lyfte angående lokalerna på akutmottagningen är att det saknas 
möjlighet att gå undan till ett lugnare rum. Att ha möjlighet att gå undan är den 

viktigaste aspekten för att den fysiska arbetsplatsens ska kunna stimulera ett 
kreativt förhållningssätt hos den anställde (Martens, 2011). Dock är en 

ombyggnation planerad vilket förhoppningsvis leder till en bättre arbetsmiljö.  

7.1.5 Brist på delaktighet och information 

Utefter det resultat som har framkommit i denna studie kan det tolkas att 

information om SF till medarbetarna har varit och är bristfällig. Detta gör sig 
gällande både vid själva implementeringen av SF samt det kontinuerliga arbetet 

med SF. Detta är en central faktor som hindrar förbättringsarbetet i 
verksamheten, vilket också får stöd i den empiri som vi har tagit del av 

(Ljungström, 2005). Bristen på delaktighet visade sig i studien beror mycket på 
den brist på information som projektgruppen ELLLER delgav. Ledningen anser 

dock att ELLLER-gruppen på det stora hela genomfört projektet väl och att 
deras arbete med SF på akutmottagningen bidragit till många goda förbättringar.  

Med det sagt upplevde både medarbetare och ledning att de skulle önskat att få 
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mer information om hur ELLLER-gruppens arbete fortskridit. Då ELLLER-

gruppens projekt nu är avslutat är det en punkt där eventuella framtida 
projektgrupper kan göra bättre ifrån sig genom att systematiskt få ut information 

på ett tillfredställande vis. Som Heide et al (2005) skriver är det viktigt med ett 
kontinuerligt informationsflöde till alla i verksamheten om hur arbetet med SF 

fortskrider och vilka konsekvenser detta får för arbetet. Annars kommer inte SF-
arbetet få någon genomslagskraft utan det kommer istället bildas en osäkerhet 

och motvilja hos medarbetarna att bidra i detta arbete. ELLLER-gruppen har 
infört en Lean-tavla där förbättringsåtgärderna sätts upp på en tidslinje efter hur 

långt i processen åtgärden kommit. I det tidigaste skedet av SF verkar den ha 
skapat en del förvirring då inte ens ledningen riktigt visste vad den skulle 

användas till, men att den nu börjar bli allt mer och mer accepterad och förstådd. 
Möjligtvis att en fortsatt utvecklad integrering av tavlan kommer ge den 

information som behövs.  

Införandet av SF är ett resultat av beslut tagna på ledningsnivå, för att sedan kort 
därefter implementerats i verksamheten. Detta har fått till följd att de anställda, 

med undantag från ELLLER-gruppen, inte fått vara med vid själva 
implementeringen. Det har hämmat det engagemang och känsla av delaktighet 

hos de anställda som ledningen hoppats på. Wilcox el al. (2009) menar att det är 
viktigt att de som är involverade i produktionen också är de som jobbar med SF. 

Därför är det viktigt att dessa får tillräckligt med information samt får vara 
delaktiga i alla steg av SF.  

Vid implementeringen verkar ledningen inte nått hela vägen då de inte lyckats 
skapa en vana hos de anställda att kontinuerligt söka förbättringar. Detta är ett 

resultat av brist på information och delaktighet vid implementeringen av SF, 
men även vid det kontinuerliga arbetet med förbättringar. Fler än de som jobbar 

i projektgruppen måste engageras i arbetet med SF för att skapa delaktighet och 
engagemang hos de anställda (Ljungström, 2005).  

Ett intressant resultat som framkommit är att medarbetarna generellt känner ett 

ansvar att bidra till förbättringsarbetet, men att det är motivationen som brister 
när arbetsdagarna varit tuffa och krävande. Ledningsrepresentanten ansåg dock 

det att det finns en naturlig motivation hos medarbetarna, men att det inte 
upplevdes finnas en känsla av ansvar att förbättra. Möjligtvis kan det här 

resultatet minska avståndet i förståelsen vad det är som gör att medarbetarna 
bidrar till förbättringsarbetet. Genom att ledningen istället för att klargöra för 

medarbetarna att de har ett ansvar att påverka istället finner sätt att motivera 
personalen att bidra på reflektionsmötena. 
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7.1.6 Konkurrerande förbättringsåtgärder 

I resultatet kunde det konstateras att en viss begreppsförvirring råder hos 
medarbetarna gällande förbättringsarbete. Medarbetarna har svårt att urskilja 

arbetet med SF från andra liknande aktiviteter som bedrivs samtidigt. Detta är 
inte speciellt konstigt med hänseende till den mängd projekt, grupper och 

arbetssätt som bedrivs samtidigt på akutmottagningen som alla skulle kunna 
falla innanför ramen för vad som är ett förbättringsarbete. Exempel på 

arbetsgrupper som nämnts under intervjuerna är METS, sekreterarnas Schema-, 
Kapacitets och Handledargrupper, Linjelösa arbetssätt och Arbetsplatsträffarna 

(APT). Arbetet med SF upplevs i viss utsträckning bara som en i mängden av 
förbättringsarbeten. Denna uppsjö av arbetssätt konkurrerar om utrymme och 

uppmärksamhet med SF. Detta är problematiskt och gör att 
informationsaspekten blir än viktigare, för att medarbetarna ska kunna vara med 

och bidra. Frågan är om alla dessa projekt förvirrar mer än bidrar till 
förbättringar av verksamheten, vilket kan bli ett hinder för att verkligen kunna 
implementera önskvärda tankemönster och beteenden hos de anställda (Hart, 

1999). 
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7.2 Kritisk reflektion över metod 

Metoden vi arbetade utifrån är en kvalitativ fallstudie då vi ämnat få så 
djupgående inblick som möjligt i ett enskilt fall, företeelse eller fenomen 

(Merriam, 1994), vilket i den här studien har varit en akutmottagnings arbete 
med SF. Vi har i linje med fallstudiens design ämnat ge en så övergripande 

redovisning som möjligt över alla förutsättningar som påverkar SF. Det var en 
bra metodologisk utgångspunkt då det gav oss möjlighet att komma nära in på 

situationen och beskriva de multidimensionerade processer som ett ständigt 
förbättringsarbete på en akutmottagning är. Istället för att samla ihop stora, men 

ytliga, kvantifierbara resultat. 

Det abduktiva arbetssättet vi antagit har även hjälpt oss då vi haft möjligheten 

att leta upp teori för att utforska aspekter som framkommit som relevanta under 
resans gång. Det har gjort vår forskningsprocess dynamisk och flexibel, vilket vi 

upplevt mycket positivt. Ett exempel på hur vi arbetade abduktivt och växelvis 
mellan teori och empiri var när vi delade in relevanta citat från intervjuerna i 

kategorier utifrån den teori vi läst. En viktig förutsättning som framkom från 
respondenterna svar var ”information” vilket vi inte skapat en kategori för. När 
vi insåg att det var en viktig pusselbit för att förstå vad som påverkade SF på 

akutmottagningen skapade vi en kategori även för det temat och samlade in ny 
teori för att förstå den förutsättningen. Till skillnad från ett induktivt arbetssätt 

(Kvale & Brinkmann, 2009) så medför dock abduktion att forskarens 
förförståelse och predispositioner i större grad färgar vilket fokus 

undersökningen får. Även om det är omöjligt att gå in utan förförståelse i en 
forskningsprocess har vi varit medvetna om problematiken och reflekterat kring 

det i varje steg på vägen. 

Det stod klart för oss tidigt i den här processen att arbetssituationen på 

akutmottagningen var komplicerad. Under vårt initiala möte med mottagningens 
ledning var det svårt att få rätsida på hur arbetet bedrevs och att förstå alla 

begrepp och det tog mycket energi att reda ut dessa. Genom en 
informantintervju, frågvisa e-mail samt verksamhetsplaner och liknande 
dokument sammanställde vi alla delar.  

De semistrukturerade kvalitativa intervjuer som vi använde oss av för att samla 
in data fungerade mycket bra. Den inblick vi fick av intervjuerna var ovärderlig 

för att förstå SF på akutmottagningen. Det hade vi inte fått med en kvantitativ 
undersökning. En aspekt som fallstudier förespråkar är blandade metoder och 

triangulering för att se fallet ur olika perspektiv och skapa en ännu vidare bild 
(Merriam, 1994). Flera metoder användes dock inte, men det hade möjligtvis 

tillfört den här studien ytterligare generaliserbarhet. Frågan huruvida kvalitativ 
forskning kan vara generaliserbar är dock debatterad (Merriam, 1994; Yin, 
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2009) I synnerhet inom fallstudien då den metoden väljs för att forskaren i första 

hand är intresserad av att gå på djupet av ett fenomen eller händelse, vilket även 
är fallet i den här studien. Inte för att se om resultat kan generaliseras till andra 

situationer. 

Vi försökte på olika vis få till ett helt slumpmässigt urval med tre 

sjuksköterskor, tre undersköterskor och två sekreterare med minst ett års 
erfarenhet av arbetsplatsen. Men på en akutmottagning finns det inte några 

garantier på att dessa personer kan stanna särskilt länge i en intervjusituation. 
Även om det hade försökts hade en stress hängt över intervjupersonerna då det 

när som helst kunde komma in ett akutfall som krävde deras uppmärksamhet. 
Vårt urval blev beroende utav en administratör som var till stor hjälp i att 

organisera och planera intervjuerna. Administratören var väl införstådd med att 
respondenternas identitet skulle vara konfidentiell samt att urvalet skulle vara så 

slumpmässigt som möjligt, vilket efterföljdes då hon valde ut medarbetare efter 
vilka som helt enkelt fanns på plats de dagarna intervjuerna genomfördes. 
Utifrån de kriterier vi ställt upp går det att hävda att vi använt oss av ett 

sannolikhetsurval (Merriam, 1994).  Vi intervjuade en ledningsrepresentant som 
valdes ut av ledningen själva. Detta urval kan liknas vid ett bekvämlighetsurval, 

vilket enligt Bryman (2002) är en godtagbar urvalsmetod vid kvalitativa 
undersökningar då målet är att göra en så djupgående analys som möjligt och 

inte kvantifiera data.  

En grupp som hade varit intressant att intervjua är ELLLER-gruppen som under 

studiens tid höll på att avveckla sitt projektarbete med att implementera Lean på 
arbetsplatsen. När studien planerades tog beslutet att inte fokusera på den 

gruppen för att vi i första hand ville se hur medarbetarna som inte var lika 
involverade i förbättringsarbetet och ledningen uppfattade SF. ELLLER-

gruppen hade dock varit ett gott bidrag med ytterligare ett perspektiv på SF som 
inte täcks i den här studien.  

Intervjuguiden utvecklades som tidigare nämnts med stöd av den teori vi fann i 

vår första litteratursökningsperiod, för att vara säkra på att vi ställde frågor som 
hade relevans till SF. Innan intervjuerna genomfördes så reviderades 

intervjuguiden kontinuerligt. Dels på grund av att vi fann ny teori, men även 
efter diskussioner med vår handledare och genomförd pilotintervju med en 

sjuksköterska från ett annat sjukhus. Vi anser att alla dessa aspekter gav oss 
värdefulla perspektiv från olika håll inför intervjuns faktiska genomförande.  

Det var givande att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen. Det gjorde att vi 
upprepade dagar fick vistas där och känna in stämningen och kulturen på 

arbetsplatsen. Det hade dock varit till studiens fördel om vi på förhand kunnat 
informera våra intervjupersoner om vad studien och intervjun gick ut på. Då alla 
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blev tillfrågade av administratören samma dag som intervjun ägde rum kom de 

till intervjun dåligt informerade om vad intervjun gällde. När vi förklarat vad 
intervjun gick ut på och att deltagandet var frivilligt accepterade samtliga att 

delta. Deltagarna var öppna under intervjuerna och bidrog med viktiga inblickar 
i akutmottagningen och dess förbättringsarbete.  

En intressant aspekt av arbetet med SF är reflektionsmötena där vi gärna suttit 
med och observerat hur proceduren gick till, hur förslag togs emot, vilket 

lärande som förespråkades osv. Istället har vi förlitat oss på uppgifter och åsikter 
från våra informanter vilka vi också anser har gett oss en god inblick i 

reflektionsmötenas dynamik. Om vi hade observerat sådana möten hade vi dock 
med stor sannolikhet påverkat dynamiken på mötet, vilket hade gett oss empiri 

med svag validitet. Eller som Merriam (1994) skriver: ”…att man inte kan 
observera eller mäta en företeelse utan att förändra den”  (Merriam, 1994, s. 

177). Vi bar även under intervjuerna med oss den insikten. Vi har således varit 
noga med att inte försöka styra våra respondenters svar med ledande frågor utan 
låta de själva styra. I vissa fall har dock svaren glidit iväg från studiens syfte, 

vilket tvingat oss att guida tillbaka intervjupersonen mot frågans ämne. Om ett 
svar blev oklart kontrollerade vi även med deltagaren om vi förstått svaren rätt 

för att ett missförstånd inte skulle uppstå.  

En problematik vi upplevde under intervjuerna var att vissa frågor formulerats 

lite otydligt då respondenterna inte förstod frågans innebörd. Det gjorde att vi 
fick förklara utförligare. Vi hade lagt ner tid och tanke på att formulera frågorna 

så lättförståeligt som möjligt, men frågorna hade behövt arbetas igenom 
ytterligare för att göra dem ännu begripligare. 

När vi transkriberat samtliga intervjuer sattes alla relevanta citat in i olika 
kategorier. Det var viktigt för oss att genom hela processen behålla helhetsbilden 

av det studerade fallet, så vi kunde ha så få förutfattade meningar som möjligt. 
Därför diskuterade vi under arbetets gång denna problematik och höll oss 
medvetna om den. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det är farligt att bara 

utgå ifrån utskrifter i analyser då forskaren bara ser till texten och inte till 
meningen bakom utsagorna. Då vi hade färgkoordinerat alla citat visste vi direkt 

vilket citat som kom från vilken intervjuperson och visste därav hur 
intervjusituationen såg ut. Således blev det inte bara ett citat ur sin kontext som 

vi fick information ifrån.  

Citaten som vi har valt ut i resultatet är valda för att understryka och komplettera 

viktiga aspekter i resultatet. Vi strävade efter att få en så jämn fördelning som 
möjligt av representation bland respondenterna, dock har vissa av dem på 

koncisa vis sammanfattat vad den generella åsikten varit bland informanterna. 
Det har gjort att dessa intervjupersoner dyker upp något tätare än andra. 
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8. SLUTSATSER 

Det ständiga förbättringsarbetet vara eller icke vara dras mellan två motpoler. På 

den ena sidan har vi ledningens engagemang för SF. Det har varit uppenbart att 
det som driver arbetet framåt är att mottagningens chefer tror på att det här är 
rätt väg att gå. Medarbetarna sveps, i alla fall till viss del, med i det synsättet 

trots att andra typer av förbättrings- och förändringsinsatser har gjort delar av 
personalen motsträviga och tveksamma. Skillnaden i SF är att de små vinsterna 

som medarbetarna själva arbetat fram syns hela tiden för den som bryr sig om att 
titta, till skillnad från de stora och tunga processer som många 

organisationsförändringar drar med sig.  

På den andra sidan har vi mer kontextuella hinder i form av framför allt brist på 

tid och resurser, som mer eller mindre påverkar samtliga av resultatets delar. 
Resurser och tid har i den här studien näst intill likställts då de två aspekterna är 

tätt sammankopplade. De knappa resurserna för med sig en brist på tid för 
personalen som behöver utföra mer sysslor än om det funnits fler medarbetare 

på plats att avlasta. Det har i den här studien återigen visats att även om SF ses 
som ett resurssnålt sätt att arbeta med förbättringar tar det ändå mycket tid och 

kraft, inte minst vid implementeringen (Berling et al, 1999). Även om SF till 
mycket handlar om att lösgöra tid så att medarbetarna inte behöver känna den 
press över patienttillströmningen kräver ändå SF, likt alla andra 

förbättringsinsatser, en investering av tid och resurser.  Det blir ett slags moment 
22 som gör att den här problematiken kommer finnas kvar så länge 

akutmottagningen i fråga har de problem med resurser, oavsett vilka 
förbättringsinsatser som vidtas. För att ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 

1992) ska ske behövs tid till reflektion under arbetets gång och det finns inte i 
verksamheten. 

Navet i hela förbättringsarbetet är reflektionsmötena och förbättringsförslagen 
som kommer fram där, i form av förbättringsblanketter i olika färger. Dock 

genomförs inte dessa möten varje dag på grund av tidsbrist, vilket med stor 
sannolikhet gör att vissa idéer till förbättringar inte kommer fram, samt att det 

underminerar kontinuiteten i arbetet med SF hos medarbetarna. Även om 
reflektionsmötet genomförs, används de inte till något produktivt då 
medarbetarna inte orkar och/eller är motiverade att bidra. I en så tid- och 

resursmässigt ansträngd verksamhet är det slöseri. 

Den joker som kan tippa vågskålen åt det ena eller andra hållet kan vara 

information. Den här studien stödjer de tidigare resultat om att det uppstår en 
likgiltighet hos personalen om det inte kommuniceras och informeras på ett 

adekvat sätt (Axelsson et al, 1999). Ledningen verkar dock medveten om den 
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problematiken då det finns uttalade planer att framtida projektgrupper ska lägga 

ett större fokus på detta. Om informationen och kommunikationen utvecklas 
från dagens tillstånd är mycket vunnit för SF på akutmottagningen.  

Akutmottagningens arbete med SF har i den här studien, för att ge någon form 
av struktur och förståelse för fallet, brutits ner i olika beståndsdelar. Dock är det 

viktigt att inse att dessa inte är variabler som självständigt agerar utan att 
påverka varandra. Det går inte förstå en aspekt utan att ha helheten i åtanke. Det 

här fallet har så många trådar som drar i varandra åt olika håll att det är svårt att 
se vart den ena slutar och den andra tar vid. De sitter ihop, på gott och ont, likt 

en spindelväv.  

Mot bakgrund av studiens resultat och slutsatser finns det vissa praktiska 

implikationer som kan tillämpas. Som avslutning listas dessa möjligheter till 
utveckling av SF på akutmottagningen som kan förbättra de ständiga 

förbättringarna.  

 När reflektionsmöten inte får fram förbättringsförslag eller medarbetare 

inte har något konstruktivt att säga kan den tiden ändå användas till 
någonting produktivt. Förslag är till exempel att genomföra övningar i 

reflektivt tänkande (Bie, 2009) eller att medarbetarna får göra 
avslappningsövningar (Ho, 2011) för att återhämta sig och ”rensa 

huvudet”. Det krävs träning och en uppmärksamhet på utvecklingsinriktat 
lärande (Ellström & Kock, 1999) för att medarbetarna ska bli så kallade 

self-directed learners (Gerber, et al, 1999) som själva tar ansvar över sitt 
lärande.  
 

 Införa reflektionsmöten även efter kvälls- och nattpass. Även om det inte 

finns någon chef närvarande att driva mötet måste det skapas möjlighet att 
genomföra tillfällen där personalen får tid att reflektera. 

 

 Trycka på att medarbetarna ska titta på tavlan med förbättringsförslagen 

för att få en överblick. Det är en bra informationskanal om den används 
korrekt. Det behöver utvecklas fler kanaler för information och 

kommunikation. I dagsläget kommer det också ut information i veckomail 
men det kanske inte är tillräckligt ändå. Det här är ett stort steg för att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga i förbättringsprocesserna (Heide et 
al, 2005) 

 

 Utveckla fler sätt att arbeta långsiktigt med Lean och SF så att arbetet blir 

kontinuerligt och hålls aktuellt. För att SF ska bli en naturlig del av 
verksamheten behövs ett långsiktigt tänk för att hålla arbetssättet ajour. 
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 Då akutmottagningen är i planeringsfasen av en ombyggnation så finns 

det möjlighet att skapa ytor som är överskådligare, ljusare och fria från 
det buller som medarbetare och ledning upplever idag. Martens (2011) 

menar att det stödjer det kreativa arbetet på en arbetsplats.  
 

 Ledningen kan istället för att utgå ifrån att medarbetarna är motiverade 
problemlösare istället finna sätt att utveckla motivationen på 

reflektionsmöten. Att ledningen upplever en brist på ansvarskänsla att 
förbättra bland personalen, istället för att motivationen brister, kan göra 

att fel typer av åtgärder för att korrigera det här beteendet sätts in. 
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9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Under den här studiens process har det uppstått många områden och vinklar som 

varit intressanta att studera närmare. Nedan följer en presentation av dessa 
ämnen:  

 Utvärdera reflektionsmötena närmare. Finns det andra forum som skulle 

vara bättre? Finns det mer passande sätt än reflektionsmöten för att 

stimulera lärande och utveckling på en arbetsplats? 
 

 Undersöka huruvida träning i att reflektera och/eller avslappnings-
övningar under reflektionspassen kan bidra till att utveckla arbetet med 

SF. 
 

 Studera närmare hur information och kommunikation fungerar som 

hämmande eller möjliggörande i en organisation som arbetar med SF. 
 

 Genomföra en till liknande undersökning efter att ombyggnationen av 
akutmottagningen är färdig för att se hur de nya lokalerna har påverkat 

arbetet med SF. 
 

  



 

 

REFERENSER 

Al Smadi, S. (2009) Kaizen strategy and the drive for competetiviness: 

challenges and opportunities. Competetiveness review: An International 
Business Journal, 19, 203-2011. 

Andersson, R., Eriksson, H. & Torstensson, H. (2006). Similarities and 

differences between TQM, six sigma and lean. The TQM Magazine, 18, 282-
296. 

Arvidsson, L. (2007) Vårdlogistik – rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på 
rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. Hämtad den 22 maj 

2011 från http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39139_1.pdf 

Axelsson, J.R.C. & Bergman, B. (1999) Att bygga och riva pyramider – offensiv 

kvalitets- och arbetsutveckling. I T. Nilsson (Red.) Ständig Förbättring – Om 
utveckling av arbete och kvalitet (s. 31-95). Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Ballé, M. & Régnier, A. (2007) Lean as a learning system in a hospital ward. 
Leadership in health services, 20, 33-41. 

Berger, A. (1999) Ständiga Förbättringar som modell för 
organisationsutveckling. I T. Nilsson (Red.) Ständig Förbättring – Om 

utveckling av arbete och kvalitet (s. 97-113). Solna: Arbetslivsinstitutet 

Berling, C., Holmberg, R. & Styhre, A. (1999) Hur kan man förbättra Ständiga 
Förbättringar. I T. Nilsson (Red.) Ständig Förbättring – Om utveckling av arbete 

och kvalitet (s. 9-29). Solna: Arbetslivsinstitutet 

Berings, M., Poell, R & Gleissen, J. (2008) On-the-job learning in the nursing 

profession. Developing and validating a classification of  learning activities and 
learning themes. Personell Review, 37, 442-459. 

Bie, K. (2009) Reflektionshandboken. Malmö: Gleerup. 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carpinetti, L.C.R., Gerólamo, M.C. & Dorta, M. (2000) A conceptual 
framework for deployment of strategy-related continuous improvements. The 

TQM Magazine, 12, 340-349. 

Cheng, E.W.L., & Hampson, I. (2008). Transfer of training: A review and new 

insights. International Journal of Management Reviews, 10, 327-341. 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39139_1.pdf


 

 

Collins, J. (2009) Education Techniques for Lifelong Learning. Lifelong 

learning in the 21st Century and Beyond. Radio Graphics, 29, 613-622. 

Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. 

Stockholm: Publica. 

Ellström, P-E. & Kock, H. (1999) Ständiga Förbättringar som lärandeprocess. I 

T. Nilsson (Red.) Ständig Förbättring – Om utveckling av arbete och kvalitet (s. 
171-198). Solna: Arbetslivsinstitutet 

Gerber, R., Lankshear, C., Larsson, S. & Svensson, L. (1995) Self-directed 
learning in a work context. Education + Training, 37, 26-32. 

Hart, H. (1999) Ständiga Förbättringar som komponent i en ledningsstrategi för 
förändring. I T. Nilsson (Red.) Ständig Förbättring – Om utveckling av arbete 

och kvalitet (s. 115-138). Solna: Arbetslivsinstitutet 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005) Kommunikation & 

organisation. Malmö: Liber 

Hermerén, G., Almgren, K., Bengtsson, P., Cannon, B., Eriksson, S., Höglund, 
P., Kleberg, O., Möller, M., Petersson, B., Rehnqvist, N., Röcklinsberg, H., 

Larsson, M. & Werner, P. (2011) God forskningssed. (Vetenskapsrådets 
rapportserie 1651-7350 ; 2011:1) Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Ho, L-A. (2011) Meditation, learning, organizational innovation and 
performance. Industrial Management & Data Systems, 111, 113-131. 

Holden, R.(2010). Lean Thinking in Emergency Departments. Annals of 
Emergency Medicine, 57,265-278 

Imai, M. (1986) KAIZEN - Att med kontinuerliga, stegvisa förbättringar höja 
produktiviteten och öka konkurrenskraften. Uppsala: Konsultförlaget. 

Imai, M. (1997), Gemba kaizen: A Common Sense, Low Cost Approach to 
Management. New York: McGraw-Hill, 

Jones, D. & Mitchell, A. (2006) Lean thinking for the NHS, Enterprise Academy 
UK, Rapport från NHS Confederation, London 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forkningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 

 

Lean Forum (2010, 5 oktober) Autoliv Sverige och Capio S:t Görans Sjukhus 

vinnare av svenska Leanpriset. Hämtad 30 maj 2011 från 
http://www.leanforum.se/LF_dokumentation10/Vinnare_Svenska_Leanpriset20

10.pdf 

Ljungström, M. (2005) A model for starting up and implementing continuous 

work improvements and work development in practice. The TQM Magazine, 17, 
385-405. 

Lord, M. (2007, 19 november) Lean healthcare – räddningen för sjukvården? 
Hämtad 29 maj från 

http://www.skane.se/upload/Webbplatser/USIL/Dokument/InfoOmOss/OmLean
.pdf 

Martens, Y. (2011) Creative workplace: instrumental and symbolic support for 
creativity. Facilities, 29, 63-79. 

Merriam, S.B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Morrison, E.W. & Phelps, C.C. (1999) Taking charge at work: Extrarole efforts 
to initiate workplace change. Academy of Management Journal, 42, 403-419. 

Nilsson, T. (1999) Ständiga Förbättringar – inledning. I T. Nilsson (Red.) 
Ständig Förbättring – Om utveckling av arbete och kvalitet (s. 9-29). Solna: 

Arbetslivsinstitutet. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forkningsmetodikens grunder. Att planera 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Pettersen, J. (2008). Lean Production Universallösning eller modefluga (HELIX 

Working Papers). Linköping: Linköpings universitet. 

Wilcox, P.M., Janes, G. & Chambers, A. (2009) Healthcare Improvement and 

Continuing Interprofessional Education: Continuing Interprofessional 
Development to Improve Patients Outcome. Journal of continuing education in 

health professions, 29, 84-90. 

Williams, C. (2010) Understanding the essential elements of work based 
learning and its relevance to everyday clinical practice. Journal of Nursing 

Management, 18, 624-632. 

Womack, J.P., Byrne, A.P., Fiume, O.J., Kaplan, G.S. & Touissant, J. (2005) 

Going Lean in Health Care. Institute for Healthcare Improvement. Hämtad den 
23 maj 2011 från 

http://www.entnet.org/Practice/upload/GoingLeaninHealthCareWhitePaper.pdf 

http://www.leanforum.se/LF_dokumentation10/Vinnare_Svenska_Leanpriset2010.pdf
http://www.leanforum.se/LF_dokumentation10/Vinnare_Svenska_Leanpriset2010.pdf


 

 

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). The machine that changed the 

world: The story of lean production. New York: Rawson Associates. 

Yin, R.K. (2009) Case study research. Design and methods. (4th edition)  

Thousand Oaks: Sage Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide Medarbetare 

Börja med att presentera oss, vad vi pluggar och vad uppsatsen handlar om. 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur förbättringsarbete i 

dagligt arbete enligt Lean-principer fungerar på en akutmottagning samt 

förutsättningar som möjliggör och hindrar detta förbättringsarbete. Av särskilt 

intresse är att identifiera förbättringsmöjligheter i detta förbättringsarbete. Den 

här intervjun kommer ta ca 45-60 minuter. Deltagandet är frivilligt.  

Alla svar kommer behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen i ledningen 

kommer få reda på vad just du har sagt. Citat kommer förekomma i uppsatsen 

men dessa kommer då vara anonyma. Vi kommer spela in den här intervjun, 

men det är bara vi två som skriver uppsatsen som har tillgång till intervjun.   

Vi vill att du svarar utifrån dina egna erfarenheter och vad du själv tycker och 

tänker.  

Har du några frågor innan vi drar igång? 

Då kör vi igång! 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken befattning har du på akutmottagningen? 

4. Hur länge har du arbetat på akutmottagningen? 

 



 

 

5. Hur upplever du ditt arbete? 

6. Vad tycker om arbetsmiljön på arbetet?  

- Hur trivs du på ditt arbete? 

- Vad tycker du arbetsplatsens utformning? 

7. Upplever du akutmottagningen som en stabil arbetsplats? 

8. Upplever du Landstiget som en stabil organisation? 

 

Ni jobbar med ständiga förbättringar på er arbetsplats.  

9. Vad känner du till om det? 

- Vad tycker du om det? 

10.  Hur uppfattar du meningen/syftet med detta förbättringsarbete? 

11.  Känner du dig delaktig i detta arbete? 

12.  Hur tycker du att det har implementerats?  

- Vilka fattade beslutet om förbättringar i arbetet?  

- Har ni som medarbetare varit involverade processen?  

- Har det varit en lång process eller en snabb förändring?  

- Hur har det utvecklats? 

13.  Beskriv närmare hur förbättringsarbetet är organiserat på 

arbetsplatsen? 

- Vem gör vad? 

- Vad gör ni medarbetare? 

14.  Hur jobbar ni praktiskt med förbättringsarbete? 

- Vilken typ av förbättringar jobbar ni med? 

- Vad krävs av dig? 

15.  I vilka forum arbetar du med förbättringar?  

- När jobbar du med förbättringar? Kontinuerligt eller sporadiskt? 



 

 

Förutsättningar 

16. Vilken prioritet har förbättringsarbetet?  

- Hur prioriterar du förbättringsarbetet? 

17.  Kan du berätta för mig hur du upplever att förbättringsarbetet 

fungerar? 

18.  Upplever du att du kan påverka arbetets upplägg och rutiner? 

19.  Finns det möten eller sammankomster där du kan ge förslag på 

förbättringar? Hur tas dina åsikter emot där? Har du föreslagit något? 

Har du fått igenom någon förbättring? Om ja, hur kändes det då? 

20.  Finns det tillfälle för dig att gå ifrån en stund och reflektera över hur 

arbetet går och hur det kan förbättras och utvecklas?  

21.  Hur upplever du attityden till och stämningen kring förbättringsarbetet 

bland personalen på arbetsplatsen i stort? Är det en stödjande eller 

hindrande kultur? Vad är gruppnormen? 

22.  Ses det som positivt eller negativt med utveckling och lärande i 

arbetet? 

23.  Har ni fått någon utbildning eller liknande i hur ni kan tänka kreativt 

och reflektivt kring arbetet? 

24.  Upplever du att du får stöd i att tänka reflektivt och kreativt?  

Individuella faktorer 

25.  Upplever du att du är tillräckligt kunnig för att bidra i 

förbättringsarbetet på arbetsplatsen?  

- Känner du att du har nog med självförtroende för att bidra? 

26.  Upplever du att du har ett ansvar att påverka och förbättra arbetet på 

akutmottagningen? 



 

 

27.  Upplever du dig motiverad till vara med och påverka och förbättra 

arbetet?  

28.  Vad har du konkret gjort i förändringsarbetet? 

Ledningen 

29.  Vilket stöd har du av cheferna i arbetet med förbättringen av arbetet? 

- Är dom positiva eller negativa? 

30.  Vilket stöd anser du krävs av dina chefer för att arbeta med 

förbättringar på det sätt ni nu gör? 

- Skulle du behöva ytterligare stöd? 

31.  Hur upplever du att kommunikationen fungerar generellt mellan dig 

och ledningen? 

Avrundning 

32.  Vilket ser du som största hindret för att förbättringsarbetet ska fungera 

hos er på akutmottagningen? 

33.  Vilket ser du som den största möjliggörande faktorn för att 

förbättringsarbetet ska fungera hos er på akutmottagningen? 

34.  På vilket sätt tror du att det här förbättringsarbetet kan bidra till 

verksamhetens utveckling? 

35.  Är det något mer som du vill tillägga som inte kommit fram under 

intervjun , men som ändå är relevant för förbättringsarbetet hos er? 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide Ledning 

Börja med att presentera oss, vad vi pluggar och vad uppsatsen handlar om. 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur förbättringsarbete i 

dagligt arbete fungerar på en akutmottagning samt förutsättningar som 

möjliggör och hindrar detta förbättringsarbete. Av särskilt intresse är att 

identifiera förbättringsmöjligheter i detta förbättringsarbete. Den här intervjun 

kommer ta ca 45-60 minuter. Deltagandet är frivilligt. Alla svar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vi kommer spela in den här intervjun, men det är bara 

vi två som skriver uppsatsen som har tillgång till intervjun. Vi vill att du svarar 

utifrån dina egna erfarenheter och vad du själv tycker och tänker.  

Har du några frågor innan vi drar igång? 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken befattning har du på akutmottagningen? 

4. Hur länge har du haft den befattningen på akutmottagningen? 

 

5. Kan du beskriva ditt arbete? Hur upplever du ditt arbete? 

6. Vad har du för arbetsuppgifter? 

7. Vad tycker du om arbetsmiljön på akutmottagningen?  

- Hur trivs du på ditt arbete? 

- Vad tycker du arbetsplatsens utformning? 

8. Upplever du akutmottagningen som en stabil arbetsplats? 

9. Upplever du Landstiget som en stabil organisation? 



 

 

 

Ni jobbar med ständiga förbättringar på er arbetsplats.  

10.  På vilka sätt arbetar ni med det? 

- Vad tycker du om det? 

- Vilken roll har du i detta arbete? 

11.  Hur uppfattar du meningen/syftet med detta förbättringsarbete? 

12.  Hur har det implementerats?  

- Vad tycker du om det? 

- Vilka fattade beslutet om förbättringar i arbetet?  

- Har medarbetarna varit involverade i processen?  

- Har det varit en lång eller en snabb förändring?  

- Hur har det utvecklats? 

13.  Beskriv närmare hur förbättringsarbetet är organiserat på 

arbetsplatsen? 

- Vem gör vad? 

- Vad gör medarbetarna? 

- Vad gör ni chefer? 

14.  Hur jobbar ni praktiskt med förbättringsarbete? 

- Vilken typ av förbättringar jobbar ni med? 

- Vad krävs av dig som chef? 

15.  I vilka forum arbetar du med förbättringar?  

- När jobbar du med förbättringar? Kontinuerligt eller sporadiskt? 

Förutsättningar 

16.  Vilken prioritet har förbättringsarbetet i verksamheten?  

- Hur prioriterar ledningen förbättringsarbetet? 

- Hur prioriterar du förbättringsarbetet? 



 

 

- Hur upplever du att medarbetarna prioriterar förbättringsarbetet? 

17.  Kan du berätta för mig hur du upplever att förbättringsarbetet 

fungerar? 

18.  Finns det möten eller sammankomster där det kan ges förslag på 

förbättringar? 

- Vad tycker du om dessa möten? 

- Vilket syfte har mötena? 

- Fyller mötena sitt syfte? 

- Hur tycker du att åsikter tas emot där?  

19.  Utöver möten, vilka mer rutiner finns för att få fram förslag på 

förbättringar? 

- Hur fungerar dessa? 

20.  Hur upplever du attityden till och stämningen kring förbättringsarbetet 

bland medarbetarna på arbetsplatsen i stort?  

- Är det en stödjande eller hindrande kultur?  

- Vad är gruppnormen? 

- Hur upplever du attityden i ledningen? 

21.  Ses det som positivt eller negativt med utveckling och lärande i 

arbetet bland medarbetarna? 

22.  Har det getts någon utbildning eller liknande som fokuserat på att 

utveckla medarbetarnas kreativa och reflektiva tänkande? 

- Vilket stöd upplever ni i ledningen att ni ger till medarbetarna i att 

tänka reflektivt och kreativt? 

Individuella faktorer 

23.  Upplever du att medarbetarna är tillräckligt kunniga för att bidra i 

förbättringsarbetet på arbetsplatsen? Varför? Varför inte? 



 

 

- Känner du att medarbetarna har nog med självförtroende för att 

bidra? 

24.  Upplever du att medarbetarna upplever ett ansvar att påverka och 

förbättra arbetet på akutmottagningen? Varför? Varför inte? 

25.  Upplever du medarbetarna som motiverade till vara med och påverka 

och förbättra arbetet? Varför? Varför inte? 

Ledningen 

26.  Vilket stöd ger ni chefer i arbetet med förbättringen av arbetet? 

27.  Vilket stöd anser du krävs av dig för att arbetet med förbättringar ska 

fungera? 

28.  Hur upplever du att kommunikationen fungerar generellt mellan dig 

och medarbetarna? 

29.  Vilket stöd har du från din överordnade chef/ledningen på 

akutmottagningen i arbetet med förbättringsarbetet? 

Avrundning 

30.  Vilket ser du som största hindret för att förbättringsarbetet ska fungera 

hos er på akutmottagningen? 

31.  Vilket ser du som den mest möjliggörande faktorn för att 

förbättringsarbetet ska fungera hos er på akutmottagningen? 

32.  På vilket sätt tror du att det här förbättringsarbetet kan bidra till 

verksamhetens utveckling? 

33.  Är det något mer som du vill tillägga som inte kommit fram under 

intervjun, men som ändå är relevant för förbättringsarbetet hos er? 

34.  Finns det något du undrar över efter att ha genomfört den här 

intervjun, några frågetecken som dykt upp? 

 


