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Sammanfattning Hälso- och sjukvården är i hög grad ett system med ständigt 

pågående förändring och med krav på förbättring och utveckling.  
Förändring måste ses som ett kontinuerligt tillstånd och för att leda 
i en sådan organisation krävs ett demokratiskt ledarskap där 
medarbetaren ses som medskapare och där chefen leder processen 
och inte individen.  

 Fortgående utbildningsinsatser för chefer sker för att stödja denna 
inriktning mot en lärande organisation och det är av intresse att 
studera hur chefer omsätter dessa kunskaper i vardagen. 

 Studiens syfte var att genom en deskriptiv kvalitativ design med 
fenomenografisk ansats beskriva medarbetares uppfattningar av 
hur deras chef skapat stimulans i patientfokuserat 
förbättringsarbete. Resultatet visar att förändringsvilliga, 
engagerade, målinriktade och handlingskraftiga chefer skapade 
utmaningar i ett tillåtande klimat där medarbetaren gavs tilltro och 
handlingsfrihet vilket stimulerade till ökad drivkraft. Genom en 
öppen och delaktig dialog skapades samsyn, stöd och 
organisatoriska förändringar gällande tid så att erfarenhetsutbyte 
kunde ske. Erfarenheterna var att genom förhållningssätt och 
agerande, både hos chef och medarbetare, skapades en 
lärandeprocess vilket uppfattades ge personlig och yrkesmässig 
tillväxt både på individuell och på organisatorisk nivå. 
I det ständiga förbättringsarbetet krävs att chefer och medarbetare 
fortgående kritiskt reflekterar över sitt förhållningssätt och 
agerande. 
För att öka kunskaperna vore det av intresse att närmare studera 
hur chefer uppfattar sin roll där medarbetare leder 
förbättringsprocesser. 
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Inledning 
Hälso- och sjukvårdspersonal har en unik roll genom sitt patientnära arbete, att identifiera, 
utveckla och genomföra patientfokuserat förbättringsarbete. Uppdraget och ansvaret för 
kvalitetsförbättringar och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, är tydligt reglerat i 
Socialstyrelsens föreskrift SoFS 2005:12 för så väl chefer som medarbetare och ska vara en 
ständigt fortgående process. 
För att stödja och utveckla chefs- och ledarskapet i detta arbete, sker kontinuerligt 
utbildningsinsatser. Syftet med dessa är att tillgodose chefernas uttalade behov av nya 
kunskaper, att stödja utvecklingen av en lärande organisation för att möta de ökande krav som 
ställs samt att skapa förutsättningar för framtidens ledarskap. Den primära uppgiften för 
chefer och ledare i moderna organisationer är att stimulera till och vidmakthålla en lärande 
kultur (Ekman, 2004). Begreppet chefskap innebär en formell befattning med ansvar och 
befogenheter medan ledarskap avser hur befattning eller uppdrag bedrivs (Ahrenfelt, 2001; 
Bass, 1985). Det av betydelse att ta reda på hur uppfattar hälso- och sjukvårdspersonal att 
närmaste chef omsätter dessa kunskaper i vardagens agerande för att stimulera i detta 
patientfokuserade förbättringsarbete. 
 
Bakgrund 
Det finns omfattande vetenskaplig dokumentation om chef- och ledarskap vilket visar på den 
komplexa bilden av ledarens roll i förbättringsarbete. Området har beforskats både kvalitativt, 
kvantitativt med preskriptiva och deskriptiva resultat. Forskningsfokus har till stor del legat på 
ledarskapet och i de högre organisatoriska nivåerna samt dess påverkan på organisations-, 
grupp- och individnivå.  
Övervägande delar av senare års litteratur är teorier och forskningsresultat som ger stöd till 
hur ledarskapet bäst ska bedrivas för framgång men få har systematiskt och med svag evidens 
visat på vilket sätt det i empirin verkligen genomförs (Øvretveit, 2005). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har undersökt om fler och snabbare förbättringar 
kan ske med ett tydligt ledarskap. Av genomgångna studier var det få empiriskt gjorda vilka 
gav evidens gällande samband mellan ledarens egenskaper och agerande för att nå framgång 
och resultat samt lite evidens om mellanchefers åtgärder i förbättringsarbete. Den evidens som 
fanns pekade dock samstämmigt mot vikten av att ledaren använder nödvändiga strategiska 
åtgärder såsom; vision, mål, kommunikation, engagemang, stöd och ansvar.  
Det fanns inga svenska systematiska genomgångar i ledarskap och förbättringar (Øvretveit, 
2005). Men på senare år så har även intresset vänts mot att se på ledarskapets 
påverkansmöjligheter över de organisatoriska gränserna - ett systemteoretiskt synsätt. Fokus 
är satt på interaktionen mellan ledarskapet och organisationen, dess livsvärld, kontexten - det 
komplexa adaptiva system och om ledarskapet verkligen har så stor påverkan när det gäller 
utveckling som man tidigare hävdat (Yukl, 2006; Øvretveit, 2005).  
 
Det komplexa adaptiva systemet (CAS) 
Det systemteoretiska synsättet inom hälso- och sjukvården etablerades under 1980-talet av en 
grupp forskare på The Santa Fe Institute i USA. Forskargruppen såg likheter och fann samma 
komplexitet i hälso- och sjukvården som i ekonomi, ekosystem, tillverkningsindustrin eller 
andra komplexa system där etablerade vetenskapliga synsätt endast delvis kunde belysa och 
eller förklara orsaker -verkan. (Zimmerman, Lindberg & Plsek, 2001). 
De visade också att allt fler ledare inte längre fann stöd i ledarskapsteorier med fokus på  
förutsägbarhet och kontroll och att de misströstade det strategiska långsiktiga planerandet 
eftersom verkligheten var så osäker och instabil.  
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Plsek och Greenhalg (2001) hävdar att Newtons kunskapssyn, maskinmetaforen, i vilken 
trasiga maskindelar kan plockas isär, lagas eller nyinskaffas, för att återigen fungera inte 
längre är aktuell i dagens samhälle. Synsättet måste förändras angående hur olika delar i ett 
levande system fungerar och interagerar med varandra, ett komplext adaptivt system (CAS).   
I CAS, till exempel i en organisation, finns det ett antal oberoende, fritt agerande delar som 
inte alltid agerar förutsägbart eller samstämmigt och vars agerande ofta påverkar andra delar. 
(Figur 1). 
 

omvärld omvärld

omvärld omvärld

 
 
  

 ledare

organisation 

kontext

  
                                            Fig.1 Komplexa system (Ahrenfelt 2001) 

 
Delarna uppför sig oftast inte heller linjärt d v s förutsägbart vilket medför att en mycket liten 
förändring kan få stora och oanade konsekvenser. Effekterna blir att systemets resultat 
kommer att vara annorlunda än om man observerar varje del och varje del kan ses både vara 
orsak och verkan, allt påverkar allt. Fokus ligger inte på delen, individen utan i relationerna 
mellan delarna, den dynamiska processen med fokus på individernas interrelationer. Detta 
medför att resultatet alltid kommer att vara större än summan av delarna (Plsek & 
Greenhalgh, 2001). 
Det är i kontexten, gränsytan mot omvärlden, som alla organisationens idéer, skeende, 
situationer och händelser finns. Det är här som systemet visar hur öppet - adaptivt, det är mot 
omvärlden, där medarbetaren ges möjligheter till egna initiativ, personlig frihet och där idéer 
och erfarenheter flödar över gränserna. Det är vid gränsytan som kunskap genereras genom 
händelser och skeende. Ju mer öppet ett system är dessdå mindre påverkas systemet negativt 
av förändring, en homeostas uppstår och systemet är under ständig dynamik, lärande och 
kreativ förändring (Plsek & Greenhalgh, 2001). 
 
CAS är självorganiserande d v s ledaren styr inte medarbetarna utan genom sin egen förmåga 
är de kunskapsbärare och skapar olika grupperingar för att lösa problem som uppstår. I det 
komplexa adaptiva systemet så har detaljplanering ringa värde för medarbetarna och hindrar 
dem ifrån att interagera med varandra (Plsek & Greenhalgh, 2001). 
 
Zimmerman, Lindberg och Plsek (1998) menar att det inte längre enbart går att betrakta den 
närmaste omgivning för att få en bild av och förståelse för den egen organisation och dess 
omvärld.  
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Genom att chefer och medarbetarna breddar sitt mentala svängrum d v s det invanda 
tankemönstret så vidgas horisonten, från den egna micronivån till macronivån, d v s andra 
systems krav och förväntningar så som politikens, medborgarnas och andra aktörers och hur 
de påverkar varandra och systemet.  
Inom systemteorin används begreppen förändring av första och andra ordningen (Ahrenfelt, 
2001). I den första ordningen så sker en förändring inom systemet utan att själva systemet 
ändras. Tankesätt och problemlösning ser ut på samma sätt som tidigare och förändrings-
trycket kommer oftast inifrån. Det skapas nya kombinationer av gamla mönster. 
I den andra ordningen så förändras hela systemet, det organisatoriska tänkandet och agerandet 
förändras kvalitativt och förändringstrycket kommer oftast utifrån. I förbättringsarbete kan då 
nya problem uppfattas samt nya lösningar på gamla problem och gamla problem bleknar eller 
försvinner helt. Begreppet och innebörden i hur ett system fungerar får en alltmer centralt 
betydelse - ett systemtänkande över organisatoriska och professionella gränser och revir. 
Ahrenfelt (2001) menar även att vårt eget tankemönster, hur vi brukar lösa problemet samt att 
våra känslor utgör våra begränsningar och menar att det är vi själva som är problemet i 
förbättringsarbetet, inte frågeställningen/problemet.  
 
Under 1960-talet så utvecklades kaosteorin genom Edward Lorenz upptäckter om 
vädersystem oförutsägbarhet och den s.k. ”fjärilseffekten” i vilken en fjärils vingslag en tid 
senare kunde generera en orkan i en annan världsdel. Kaosteorin kom att få en betydande roll 
inom CAS eftersom den visade på levande systems icke stabila tillstånd, självorganiserande 
och förmåga till överlevnad genom en ständig förändring. 
Det finns ett samband mellan kunskap, tolkningsförmåga, förståelse och upplevelse av kaos. 
Det är känslan av att vara maktlös och inte kunna förstå eller ha grepp om en situation som 
leder till att individen uppfattar en situation som kaotisk (Ahrenfelt, 2001). Inom systemteorin 
så sker radikala förändringar först när individer och organisationer lyft tanken och agerandet 
utanför det förväntade, on the edge, på gränsen till kaos – det okända (Ahrenfelt, 2001).  
 
McDaniel (1997) fann att många av ledarskapsteorierna var grundande på ett newtonsikt syn- 
sätt och att beslutsfattandet byggde på ett förutsägbart resultat. Om detta resultat uteblev så 
uppfattades orsaken ligga i en ofullständig planering eller i ett inkorrekt beslutsunderlag. 
Genom att hävda att Hälso- och sjukvården utgör ett kaossystem så menar han att dess 
oförutsägbarhet kommer att påverka resultatet. 
Ständigt närvarande paradoxer och systemets oförutsägbarhet gör att det hela tiden finns en 
hög grad av osäkerhet i systemet. Hälso- och sjukvården är i hög grad ett sådant system med 
ständigt pågående utveckling och med krav på förbättring, utveckling, kreativitet, dynamik 
och interaktion mellan människor (Plsek & Greenhalg, 2001; Plsek & Wilson, 2001). 
Komplexitet används oftast som en förklaring och ett hinder, varför utveckling och 
förbättringar inte sker i den utsträckning som önskas och förväntas (Plsek & Greenhalg, 
2001).  
Förändring måste ses som ett kontinuerligt tillstånd och under senare år så har allt mer 
förbättrings- och ledarutveckling fokuserats på teorier om förbättringar utifrån lärande 
organisation och ett systemteoretiskt synsätt. Chefens roll måste bli allt mer fokuserad på att 
se samband mellan orsak och verkan och att lära sig se helheter och förstå processer i ett 
levande system. Chefen måste också finna det som attraherar medarbetarna att arbeta på nya 
sätt. Dialog, kommunikation och lyhördhet är avgörande verktyg för att lyckas (Ahrenfelt,  
2001; Morgan, 2006; Plsek & Greenhalg, 2001; Senge, 1995; Zimmerman et. al., 2001).  
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Ett annat angreppssätt än det traditionella chefskapet behövs - det humanistiska ledarskapet 
där medarbetarens förmåga tillvaratas och utvecklas och där deras självständighet ger chefen 
förutsättningar att enbart styra processen och inte individen (Morgan 2006; Plsek & 
Greenhalg, 2001; Zimmerman et. al., 2001).  
Ett ledarskap krävs där de moraliska värderingarna framhävs för att medvetandegöra de etiska 
frågeställningarna och för att mobilisera energi och resurser för förändring hos medarbetarna. 
Vidare bör medarbetarnas idéer tillvaratas och chefens uppgift vara att styra processen genom 
att stimulera och uppmuntra till kreativitet hos medarbetarna och att våga ta risker och pröva 
nya lösningar (Bass, 1985; Bass, Waldman, Avolo & Bebb, 1994). Chefer måste förstå vilka 
krafter i systemet som påverkar och leder till förändringar och agera för delaktighet och 
utveckla sin skicklighet att stimulera och leda utvecklingen av alla medarbetares förmåga att 
lära (Senge, 1995).  
 
Utifrån ett systemteoretiskt synsätt blir ledarens roll att stimulera och underhålla 
förändringsprocessen där medarbetaren är en resurs.  
Därför är det av betydelse att studera hur chefer i praktiken omsätter sina teoretiska kunskaper 
genom att tillfråga medarbetare om fenomenet stimulera och då i förhållande till  
patientfokuserat förbättringsarbete. Vilka erfarenheter av stimulans ifrån chefen har 
medarbetare med uppdrag inom patientfokuserat förbättringsarbete och vad händer i 
ledarskapet vid förbättringsarbete?  
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar av hur 
närmaste chef skapar stimulans i patientfokuserat förbättringsarbete. 
 
 
Metod 
En kvalitativ, beskrivande design med fenomenografisk ansats valdes för att belysa hälso- och 
sjukvårdspersonalens erfarenheter av hur deras chef stimulerat dem i förbättringsarbete.  
Metoden har valts eftersom den har sitt ursprung i pedagogisk forskning om förståelse av 
kunskap och gemensamt för informanterna i studien är att de genomgått en gemensam 
utbildning och har erfarenhet av fenomenet.  
Ansatsen är utvecklad i Sverige av Ference Marton under 1980-talet används för att beskriva 
hur individer uppfattar en särskilt företeelse, ett fenomen och deras erfarenheter av denna. 
 
Ordet uppfattning har en dubbel betydelse, dels i verbformen som har med 
uppfattningsförmågan att göra samt hur individen förhåller sig till det uppfattade. 
I fenomenografin sammanförs begreppet uppfattning med kunskapsbegreppet d v s att 
individens uppfattning av en företeelse omsätts till en kunskap om företeelsen beroende på 
individens livsvärld och. i vilket sammanhang företeelsen är i eller tidigare varit i. 
Detta innebär att både begreppet uppfattning av och begreppet erfarenhet av en företeelse eller 
ett fenomen används inom ansatsen (Marton & Booth, 2000). 
Inom fenomenografin skiljer man mellan första ordningens perspektiv där forskaren själv 
beskriver sådana aspekter av verkligheten som denne anser är av intresse. I den andra 
ordningen, det som enligt Marton, fenomenografin fokuserar på, är hur verkligheten 
uppfattas/ter sig för individen och hur denne tolkar detta. Den enda värld som individen kan 
återge är den som denne själv har erfarenhet av (Marton & Booth, 2000).  
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Fenemenografin intresserar sig för den andra ordningens perspektiv; variationerna av vad, 
något uppfattas vara och hur det gestaltar sig för individerna.  
Metoden skiljer sig ifrån fenemenologin där man är fokuserad på att finna själva essensen av 
ett fenomen, inte dess variationer och bredd (Marton & Booth, 2000). Ursprunget och 
utvecklingen av fenomenografin har skett inom pedagogiken och på senare år så har metoden 
använts alltmer även inom hälso- och sjukvården. En av anledningen till detta anses vara, att 
för att kunna ge patienter och närstående behovsanpassad vård så måste mer kunskap tas fram 
om hur deras erfarenhet varit av olika fenomen (Sjöström & Dahlgren, 2002).  I aktuell studie 
är intresset att studera medarbetares uppfattning av stimulans och hur de beskriver 
erfarenheterna. 

          
Informanter 
Informanterna utgjordes av hälso- och sjukvårdspersonal inom somatisk och psykiatrisk 
sluten samt öppen vård och vilka av sin chef hade i uppdrag att bedriva patientfokuserat 
förbättringsarbete.  
Urvalet utgjordes av hälso- och vårdpersonal som år 2006 genomgått en 5 poängs 
högskolekurs i Förbättringskunskap innehållande såväl teorier som metoder i ämnet. Samtliga 
informanter kom därigenom att ha en viss gemensam kunskapsbas i förbättringskunskap, att 
de av sin chef beviljats gå utbildningen samt att de hade i uppdrag att bedriva patientfokuserat 
förbättringsarbete. Sociodemografiska data som efterfrågandes var; ålder, kön, utbildning, 
yrkesexamen, vidareutbildning samt antal år inom yrket, befattning, verksamhetsområde, 
tjänstgöringsgrad samt antal år de arbetat med nuvarande chef (tabell 1).  
Variationen i urvalet framkom i informanternas ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, befattning 
och verksamhetsområde. 
 
Ålder 31-40 år   3   
 41-50 år   5 
 51-60 år   4 
Kön kvinna 12 
Utbildning gymnasieexamen   1 
 högskoleexamen 11 
Yrkesexamen läkare   1 
 sjukgymnast   1 
 sjuksköterska   8 
 socionom   1 
Vidareutbildning högskolekurser 12 
 specialistutbildning   6 
 magisterexamen eller högre   3 
Yrkeserfarenhet  <10 år   4 
 10-20 år   8 
Befattning  läkare   1 
 sjuksköterska   4 
 sjukgymnast   1 
 vårdutvecklare   5 
 avdelningschef   1 
Verksamhetsområde somatisk slutenvård   9 
 somatisk öppenvård   1 
 psykiatrisk slutenvård   1 
 habilitering öppenvård   1 
Tjänstgöringsgrad <75%   0 
 >75% 12 
Antal år med nuvarande chef < 5år 10 
 5-10   2 
Tabell 1. Sociodemografiska data (n = 12.) 
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Respektive informant fick själva bestämma när och var intervjun skulle ske och respektive 
förvaltningschef informerades om pågående studie. 
Samtliga 13 deltagare i kursen tillfrågades skriftligt om deltagande och därefter bestämdes via 
telefon mötesplats för intervjuer med de 12 som bekräftat deltagande. 
 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde våren 2007 genom semistrukturerade intervjuer i vilka alla startade 
med gemensam ingångsfråga; Vilken erfarenhet av förbättringsarbete har du?  
Resterande fyra frågor ställdes utifrån hur intervjun fortsatte att utveckla sig;  
Hur uppfattar du att du stimuleras av din närmaste chef i förbättringsarbete? Hur uppfattar du  
din chefs roll i förbättringsarbete? Hur uppfattar du din egen roll i förbättringsarbete? Hur 
uppfattar du att det fungerar med förbättringsarbete inom din verksamhet?  
Klargörande frågor så som; ”berätta mer…”, ”utveckla…”, ”hur menar du…” ställdes för att 
säkerställa att svaren uppfattats rätt. Intervjuerna spelandes in på band och tog mellan 60 och 
90 minuter. Samtliga informanter valde att bli intervjuade utanför sin arbetsplats, antingen i 
sitt hem eller i annan lokal som de valt. 
 
 
Dataanalys 
Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant av författaren och analysen genomfördes enligt 
Dahlgren och Fallsbergs (1991) i sju steg. I alla delar av stegen har författare och handledare 
diskuterat resultaten, ifrån dess delar till helheten och tills samförstånd rådde. 
 

1. Orientera: Alla intervjuer lästes noga igenom ett flertal gånger för att finna en helhet i 
hur informanterna uppfattat chefens stimulans i förbättringsarbete.  

 
2. Kondensera: Alla uttalande som var relaterade till syftet söktes fram och skrevs ner i 

tabeller där det tydligt framgick ifrån vilken intervju. Förutsättningen i sökandet var 
att inte göra tolkningar. Totalt 1780 utsagor blev funna. 

 
3. Jämföra: Utsagorna jämfördes för att hitta variationer, likheter och olikheter.  

 
4. Gruppera: Utsagorna grupperades först grovt och 36 grupper framkom till exempel; 

respons, rådgivande, stöd, samförstånd, samarbete. Därefter kondenserades dessa till 
17 grupper vilka bildade sju olika temaområden såsom; förhållningssätt, 
förutsättningar, bekräftelse, stöd, relation, handlingsfrihet och tillåtande klimat. 
 

5. Utforma: De sju olika teman kondenserades för att förtydliga avgränsningarna och 2 
beskrivningskategorier framkom. De 2 beskrivningskategorier tillsammans med 8 
uppfattningar beskrev variationen av fenomenet. 

 
6. Rubricera: Varje beskrivningskategori samt dess uppfattningar namngavs och 

beskrevs därefter samt belystes genom citat för att förklara dess variationer i 
innehållet. 
 

7. Kontrastera: Slutligen genomlästes samtliga intervjuer ånyo för att jämföra om 
beskrivningskategorierna och dess uppfattningar stämde med helheten, det vill säga 
informanternas erfarenheter. Intervjuerna studerades också igen för att undersöka så 
att inga nya variationer missats. 
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Etiska aspekter 
Presumtiva deltagare har via personligt hemskickat brev blivit tillfrågande om att delta i 
studien och att detta var frivilligt samt att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande utan 
att ange något skäl. Skriftligt samtycke har inhämtats och berörd förvaltningschef har därefter 
muntligen informerats om studien. Det har inte funnits något beroendeförhållande mellan 
informanter och intervjuare och forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2002) har 
följts. Hela studien har genomförts med ett konfidentiellt handläggande. 
 
 
Resultat 
Analysen resulterade i två beskrivningskategorier som stimulerat medarbetaren i 
förbättringsarbetet; Förhållningssätt till ledarskap och förhållningssätt till förbättringsarbete 
(figur 1). 
 
 
Beskrivningskategori 

 
Förhållningssätt till ledarskap

 
Förhållningssätt till  förbättringsarbete 
 

Uppfattningar Att vara förändringsvillig 
Chefens vilja och förhållningssätt till 
förbättringsarbete 
 

Att få handlingsfrihet 
Delaktighet och handlingsfrihet i ett positivt 
förändringsklimat 

 Att visa handlingskraft 
Målmedvetet, kompetent och tydligt agerande 
från chefen 
 

Att erhålla stöd 
Lyhördhet och återkoppling 

 Att vara i en kommunikativ relation 
Kommunikation med öppen dialog, 
tillgänglighet och omtanke 
 

Att få organisatoriska förutsättningar 
Organisatoriska förändringar, förutsättningar för tid, 
mötesarenor samt hinder 

 Att få tilltro 
Bekräftad tilltro och samförstånd 

Att få ny kunskap 
Lärandeprocess med utmaningar, uppdrag och 
erfarenhetsutbyte 
 

Figur 1. Översikt och innehåll av respektive beskrivningskategori samt dess uppfattningar. 
 
 
Förhållningssätt till ledarskap  
I denna beskrivningskategori beskrivs att chefens professionella förhållningssätt och agerande 
i ledarskapet har en framträdande roll i stimulansen för medarbetaren i förbättringsarbetet.  
Ett tydligt och målmedvetet ledarskap som hade präglats av förändringsvilja och engagemang  
samt ett handlingskraftigt och kompetent agerande.  
Den professionella relationen till chefen hade präglats av en öppen dialog, tilltro och 
samförstånd. 
 
Att vara förändringsvillig 
En av chefens roller sågs vara att driva förbättringsarbete och att det var viktigt att det hade 
funnits en personlig vilja hos denne till detta. Medarbetarens erfarenhet var att chefens 
förhållningssätt och agerande hade utgjort en förebild som hade påverkat dem och smittat av 
sig. Chefen däremot uppfattades inte alltid varit medveten om betydelse av detta. 
 
”Chefen är ju ett föredöme på det viset… så är det inte alltid att de förstår hur viktiga de är i 
detta… De förstår ju att de är viktiga men… men… hur deras förhållningssätt kan smitta av 
sig … eller sätta käppar i hjulet”. 
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Att visa handlingskraft  
Stimulans utgjordes av chefens handlingskraft, ett tydligt, kompetent samt målinriktat 
agerande och att chefen hade haft modet att stå för sina åsikter och sitt agerande. Den tydliga 
målmedvetenheten och drivkraften ifrån chefen ansågs ha haft betydelse både för individens 
och för verksamhetens utveckling. 
Känsligheten hos medarbetaren för chefens agerande var framträdande. Om denne varit 
otydlig, inkonsekvent eller passiv i sitt agerat så hade det omedelbart skapat motstridiga 
tankar och ibland lett till passivitet hos medarbetaren. 
Erfarenheterna var skiftande angående vikten av att chefen hade haft kompetens inom 
förbättringsområdet. För några hade det varit väsentligt medan för andra ovidkommande 
eftersom de såg att annan kunskap hade kompenserat; 
 
”Tack vare att vi hade en chef som var så målinriktad på verksamhetsutveckling på sikt och 
som förstod att vi skulle arbeta tvärprofessionellt… tack vare det kan jag säga ligger kliniken 
in i en helt annan fas än om du jämför fem år tillbaka i tiden”. 
 
”… kände jag inte någon som helst stimulans eller uppmuntran att försöka ta tag i några 
förbättringsfrågor vilket jag kunde ha gjort… det ledde till att jag var ganska passiv”. 
 
 
Att vara i en kommunikativ relation  
I den professionella relationen mellan medarbetare och chef hade kommunikationen 
uppfattats som en avgörande stimulans för att uppnå en öppen och ärlig dialog. 
Kommunikationen hade varit både verbal och nonverbal. 
Relationen hade också präglats av glädje, omtanke och att chefen hade varit tillgänglig och 
närvarande i mötet. Medarbetaren hade även erfarenhet av motstridiga budskap eller i 
situationer där kommunikationen varit ensidig och chefen inte visat engagemang;                        
 
”Ja det yttra sig som att man med hela kroppen visar vad man tycker… kroppsspråket att man 
inte liksom vänder halva ryggen till och nickar och säger att… ‘det var väl bra’ … utan det är 
väl någonting …en magkänsla man har”. 
 

      
Att få tilltro  
Chefen hade haft en förmåga till lyhördhet och tillvaratagit medarbetarens kompetens. Genom 
bekräftad tilltro till individen, dennes kunskaper och färdigheter hade ömsesidig respekt 
skapats. Medarbetaren hade uppfattat sig bli respekterade, uppskattad och fått ett erkännande 
för sitt arbete och att det ansetts vara av nytta genom att chefen även hade bekräftat sin tilltro 
till medarbetaren i den övriga arbetsgruppen. Bekräftelsen hade uppfattats sporra andra 
kollegor till att vilja delta. 
Tilltron ifrån chefen hade både smickrat och skapat osäkerhet hos individen vilket ibland 
medfört att denne initialt tvivlat på sina kunskaper och sin förmåga att genomföra uppdraget. 
Medarbetaren hade känt sig orättvist behandlad när chefen inte tillvaratagit dennes kunskaper, 
varit inkonsekvent eller visat bristande tilltro utan att förklara orsaken till varför det blivit så. 
 
Tilltron hade också innefattat samförstånd vilket uppfattades som viktigt och att det i 
samarbetet hade funnits en följsamhet till chefens tankar och agerande. 
När tankar och åsikter inte varit samstämmiga och brister i samförståndet hade uppstått så 
hade det medfört att medarbetaren ibland uppfattat sig tvingad till ett för stort ansvarstagande; 
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”Bara det att man blir bekräftad att man får lov att gå vidare det gör ju att man tycker att det 
man lägger fram måste ju ha någon viktig innebörd för arbetet”. 
 
”Det har jag ju också varit med om att man får ta väldigt mycket ansvar som man kanske inte 
vill”. 
 
            
Förhållningssätt till förbättringsarbete  
I denna beskrivningskategori var erfarenheterna att inställning till förbättringsarbete i 
organisationen haft en stor betydelse eftersom det var där medarbetaren i det tillåtande 
klimatet fått förutsättningar för ett lärande genom att arbeta med och vara delaktig i 
förbättringsarbete. 
I organisationen hade det funnits utmaningar och genom chefens stöd hade det funnits 
möjligheter för handlingsfrihet och att anta och genomföra uppdrag. 
Det hade varit nödvändigt med ekonomiska och organisatoriska förutsättningar i form av tid, 
mötesarenor och förändrade arbetsmetoder för att kunna bedriva förbättringsarbetet men det 
hade även funnits hinder att överbrygga. 
 
 
Att få handlingsfrihet  
I det öppna tillåtande klimatet hade det givits förutsättningar för allas delaktighet och att få ge 
uttryck för sina idéer och åsikter. Detta hade skapat trygghet, arbetstillfredsställelse och 
yrkesmässig tillväxt. 
Medarbetarens erfarenhet var att de hade fått handlingsfrihet och att det varit positivt att få ta 
eget ansvar och bedriva förbättringsarbete. Ibland hade det dock uppfattats som en balansakt 
när det gällde deras egen syn på frihet i förhållande till deras chefs uppfattning om vad frihet 
och begränsningar inneburit; 
 
”När man fick plats så växte man ju … jag kan riktigt känna hur jag växte”. 
 
”Jag… är själv inte så glad att någon söker upp mig och klappar mig på axeln men när jag 
söker upp någon då är jag väldigt beroende av den personen ger sig lite tid och lyssnar in  
vad jag vill säga… och varför jag kommer”.  
 
 
Att erhålla stöd  
Stödet ifrån chefen hade präglats av ett coachande förhållningssätt vilket hade gett 
medarbetaren möjligeter att se nya möjligheter och bedriva förbättringsarbete i ett mer 
övergripande verksamhetsperspektiv. Chefens stöd i form av lyhördhet, återkoppling och råd 
hade också inneburit att denne kunnat hämta kraft för att fortsätta arbetet även om chefen inte 
haft full insyn eller kunskap i det som gjordes. 
Medarbetaren hade ibland även upplevt en viss villrådighet i handlingsfriheten gällande vilket 
stöd som önskats från sin chef, till hur denne varit mottaglig för önskemålet och det stöd eller 
avsaknad av stöd som det resulterat i; 
 
”Men jag hade aldrig tror jag… orkat driva på mot olika hinder och motstånd i det här … 
och hålla fast i det här om inte jag känt att jag hade stödet ifrån chefen”. 
 
”Jag har inte haft någon egen handledning i detta utan har fått tänka till själv oftast… det är 
bara det att det tar mycket kraft och energi”. 
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Att få organisatoriska förutsättningar 
En av de avgörande förutsättningarna för att kunna bedriva förbättringsarbete uppfattades vara 
tid. Genom att få tid för att klara uppdraget så bekräftade chefen att arbetet var angeläget och 
att det fanns en tilltro till medarbetaren att kunna bedriva. 
Erfarenheterna var att det ibland hade varit nödvändigt med organisatoriska förändringar för 
att få förbättringsarbetet att fungera bättre. Det var angeläget och viktigt att det hade funnits 
mötesarenor, både för chefer och kollegor, så att delaktighet och legitimitet för arbetet hade 
kunnat skapas. 
Kontraoproduktiva hinder i organisationen för förbättringsarbetet hade utgjorts av hög 
arbetsbelastning, bristande ekonomi samt samverkan. Hinder sågs också i begränsade 
befogenheter, byråkrati och okunskap i hur problem skulle ha kunnat lösas; 
 
”Acceptans att det faktiskt tar tid att arbeta med förbättringsprojekt… så en verksamhetschef 
kan ju mer bestämma att man avsätter tid t ex till det här… eh… vilket är ju rätt avgörande 
faktum”. 
 
”Han sa själv att ‘jag var helt förblindad av siffrorna … av budgeten’… plötsligt så tog man, 
han det rätta inte bara budgetsiffrorna utan han såg medarbetarna på ett helt annat sätt ” . 
 
 
Att få ny kunskap 
Erfarenheterna var att förbättringsarbetet lett till en lärandeprocess där det ständigt hade skett 
en utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet genom utmaningar och ansvar. 
Lärande hade skett genom en interaktion mellan att bedriva förbättringsarbetet, dess deltagare, 
chefens, kollegornas och deras eget förhållningssätt och agerande. 
Medarbetaren ansåg att denne hade fått belöningar genom stimulansen ifrån själva arbetet 
men också att det hade lönesatts av chefen. 
Kollegors förhållningssätt hade ibland påverkat medarbetaren negativt och då hade den egna 
förändringsviljan och drivkraften utgjort en motkraft. 
Genom utmaningar hade medarbetaren tagit mod till sig och antagit uppdrag, ibland vaga och 
okända. Uppdraget hade ibland också påverkat dennes självtillit ifrån osäkerhet och tvivel på 
sin förmåga samt kompetens till att under arbetets gång ha fått en ökad kunskap och tillit. 
För en fortsatt utveckling och för att inte bli inskränkt och stagnera i arbete så hade 
kompetensutvecklingen och erfarenhetsutbyte haft en stor betydelse; 
 
”Jag fick ju en personligen en kunskap som jag inte hade innan… det har varit en personlig 
utveckling för mig också under den här resan”. 
 
”Att många har den passivare inställningen …’ja det får väl chefen komma med … det är 
bara att vänta”. 
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
En fenomenografisk ansats valdes med syfte att beskriva variationen inom en grupp av hälso- 
och sjukvårdspersonal med uppdrag att bedriva patientfokuserat förbättringsarbete och deras 
uppfattningar av hur deras närmaste chef skapat stimulans i detta förbättringsarbete.  
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Grundidén inom fenomenografin är att det är bara individen själv som kan tolka och berätta 
om sin erfarenhet av ett fenomen. Denna erfarenhet och lärande förändras ständigt utifrån 
individens egen livsvärld och den kontext som fenomenet är eller förekommit i.(Marton & 
Booth, 2000). Metodvalet gjordes för att därigenom få fram variationerna av vad 
medarbetarna uppfattat vara stimulans i förbättringsarbete och hur det gestaltat sig.  
Ambitionen var att finna informanter med erfarenhet av och med aktuellt uppdrag att bedriva 
förbättringsarbete. Informanterna identifierads genom en uppdragsutbildning som 
arrangerades av aktuellt landsting och till vilken de sökande beviljats delta. Därigenom kom  
informanterna att ha samma kunskapsbas i förbättringsarbete med sig vid intervjuerna men att 
det variation i informanternas ålder, utbildning och yrkeserfarenhet. Däremot kan 
informanterna homogenitet d v s att de genomgått samma kurs i förbättringsarbete resultera i 
en eventuell begränsning i variation gällande uppfattningar av fenomenet stimulans. 
 
För att värdera resultatet i en kvalitativ forskning så har fyra kvalitetsbegrepp enligt Fridlund 
och Hildingh (2002) använts; To identify, reasonableness, trustworthiness och 
conscientiousness. 
 
To identify innebär att identifiera och ifrågasätt om studien verkligen studerat det fenomen 
som åsyftats. Genom att identifiera medarbetare med erfarenhet av att bedriva 
förbättringsarbete och att de av sin chef beviljats genomföra utbildning inom ämnet 
säkerställdes studiens syfte. Mängden utsagor 1780 stycken ifrån de tolv informanterna vittnar 
också om att det var ett för dem välkänt fenomen. 
 
Rimligheten i resultatet (reasonableness) visas genom att utsagorna var likartade och med 
variation samt att de beskrevs av flertalet deltagare. Rimligheten stärks också genom att det 
inte framkom några nya uppfattningar efter fjärde intervjun med undantag av en ny variation i 
den åttonde intervjun.  
 
Trovärdigheten (trustworthiness) stärks genom att informanterna bedrev förbättringsarbete 
och att de var väl insatta i ämnet. Informanterna fick samma frågor och genom författarens          
egna kunskaper inom området samt genom återkoppling med följdfrågor om vad och hur 
under intervjuerna så säkerställdes genomförandet. Initialt fick handledaren, vilken inte besatt  
kunskaper inom området, varje intervju efter dess genomförande för att med dennes 
kunskaper i intervjuteknik och metoden säkerställa att syftet uppnåddes. 
Något beroende mellan informanter och undersökare förelåg inte och samtliga deltagare gavs 
möjligheter till att fritt tala om erfarenheterna ostört på en plats de själva valt. Deltagarna 
informerades också om att de kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade. 
 
Eventuella svagheten i arbetet kan utgöras av undersökarens kunskaper och erfarenheter i 
intervjuteknik och metodval. Enligt Polkinghorne (2006) så utgör bristande kunskaper och 
erfarenheter hos forskare gällande kvalitativa forskningsmetoder den svaga länken och vilket 
kan medföra att mer fokus läggs på metodens struktur än på vad resultatet kan visa.  
För att motverka detta så har handledaren, vilken var väl förtrogen med metoden varit 
medbedömare under hela arbetet. 
 
Noggrannheten (conscientiousness) säkerställdes genom att undersökaren genomförde, 
transkriberades och analyserade samtliga intervjuer själv och med handledaren som 
medbedömare i analysdelen vilket skett enligt Dahlgren och Fallsbergs (1991) i sju steg.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visade att chefens förhållningssätt till och agerande i förbättringsarbete hade varit 
betydelsefullt och uppfattades vara normgivande för medarbetaren. En chef som agerat 
tydligt, målinriktat och som kommunicerat i en öppen dialog hade skapat delaktighet och 
stimulerade till förbättringsarbete. 
Medarbetaren stimulerades också av att de fått tilltro av sin chef. Det uppfattades ha skapat 
utveckling och ett lärande både för individen och i organisationen genom att de fått 
förutsättningar och handlingsfrihet med ansvar samt stöd.  
 
Förhållningssätt till ledarskap 
Resultatet visade genomgående på att chefen haft en central roll i förbättringsarbete och att 
dennes förhållningssätt och agerande hade påverkat och styrt medarbetaren i hög grad.  
Medarbetaren hade stimulerats av en förändringsbenägen chef vilken agerat proaktivt i 
förbättringsarbetet. Variation förekom där chefen haft en låg profil och inte själv varit 
drivande vilket medfört frustrerande tankar hos medarbetaren och till viss del påverkat deras 
drivkraft att förbättra. 
Resultatet är till viss del samstämmigt med svenska studier vilka visar att chefer inom 
offentlig och privat sektor skattar sig vara förändringsbenägna men agerar motsägelsefullt. 
Deras självskattning stämmer inte med deras agerande då betydligt färre överordnade chefer, 
kollegor och underställda ser chefen inneha dessa egenskaper. Överordnade chefer har högre 
krav på förändring och utveckling medan medarbetarna har andra behov - goda relationer, 
struktur och arbetsro (Arvonen, 2002). 
Medarbetarna bedömer även sin chef agera långt under det som är önskvärt och att 
medarbetarna önskar att chefen är mer tydlig i vad som krävs och vad som ska uppnås 
(Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006). 
        
Informanterna i studien uttryckte en stark egen drivkraft att förbättra och flertalet hade i 
uppdrag att driva patientfokuserat förbättringsarbete inom olika områden.         
Den egna drivkraften, viljan att ständigt lära och uppnå goda resultat, ett personligt 
mästerskap kan utgöra orsak till varför informanterna enbart till en viss del påverkas när 
chefen inte är drivande och agerade (Senge, 1995). Eriksson (2005) benämner det starka 
personliga engagemanget som ”eldsjälar” vilka utgör en nödvändig faktor för utvecklingen av 
förändrade arbetssätt. ”Eldsjälarna” översätter beslut om förändringar till övriga medarbetare 
genom dialog och sitt engagemang. De stödjer övriga medarbetares kunskapsutveckling 
genom att motivera och entusiasmera.  
Den egna drivkraftens betydelse kan också utgöra förklaring till uppfattningen av chefens 
kontra egen roll i förbättringsarbete. Chefens roll hade uppfattats vara att initiera och leda 
förbättringsarbete och att medarbetarens hade utgjorts av aktivitet d v s att ta eget ansvar och 
självständigt agera. Motsatt uppfattning hade funnits där en viss passivitet förekommit d v s 
inväntan på och följsamhet till chefens direktiv och beslut. Denna motsatta uppfattning stöds 
av Rosengren, Athlin och Segersten (2007) vilka visar på att en vanlig uppfattning är att 
chefen har både mandat och kraft att få alla medarbetare att delta i förbättringsarbete.  
 
Resultatet i förhållningssätt till ledarskap visade att när medarbetaren hade uppfattat att 
chefen agerat kompetent och målinriktat så hade det stimulerat i och skapat möjligheter till 
förbättringsarbete.  
Detta bekräftas genom att chefer och ledare vilka agerar genom klara tilltalande mål, förklarar 
hur visionen kan uppnås, uppträder optimistiskt och tillitsfullt, med tilltro till medarbetarna, 
och leder genom goda exempel kan ses som en mentor eller coach och medarbetarna 
utvecklas till ett nytt lärande (Bass et. al., 1994). 
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Ledare som innehar denna kunskap och förmåga uppfattas vara mer framgångrikta ledare 
(Bass et. al., 1994; Lindholm, Sivberg & Udén, 2000) och är mer effektiva oberoende av 
organisations- och kulturella kontexter (Dunham-Taylor, 2000). Inom svensk hälso- och 
sjukvård finns en annan organisationskultur, andra yrkesroller och ett ledarskap som är mer 
situationsberoende vilket kan medföra att resultat ifrån andra länder inte alltid är överförbara 
(Prenkert & Ehnfors, 1997).  
 
Informanternas uppfattningar om vikten av chefens kompetens inom området hade varierat.  
I linje med denna uppfattning visar att en chef som inte har kompetens inom området kan bli 
accepterad men anses få svårigheter med acceptans i förbättringsarbete (Rosengren et. al., 
2007). 
 
Resultatet visade på att medarbetaren hade uppfattat bristande medvetenhet och insikt hos 
chefen, om hur deras förhållningssätt och agerande påverkat dem och deras kollegor. De 
påtalade även att det hade varit viktigt att chefen varit delaktig och engagerad.  
Detta är överensstämmande med att chefers och medarbetares engagemang samt deltagande är 
betydelsefullt för utveckling. De kan ha en ”dominoeffekt” på medarbetarna och därigenom 
hela organisationens förhållningssätt och agerande (Bass et. al., 1987; Murphy, 2005). 
Mätbara effekter av denna ”domino-” eller som den även kallas” kaskadeffekt” har dock inte 
kunnat påvisas med någon signifikans gällande samband mellan förhållningssätt, agerande 
och resultat. Inte heller har det kunnat påvisas att chefers agerande befrämjat en mätbar 
förbättring och utveckling (Stordeur, Vadenbergh & D`hoore, 2000; Øvretveit, 2005).  
Vardagens problem medför ett annat prioriterande och agerande vilken kan medföra att chefer 
inte gör det som önskas. De beslutsmodeller som chefer använder, antas oftast bygga på 
samma kunskapsbas och värderingar, men i verkligheten så är samstämmigheten inte så stor 
utan mångfacetterad och cheferna agerar utifrån sitt eget sätt att se på saken utan att testa nya 
idéer (Stacy, 2002). Intentionerna att förändra kan också avstanna på mellanchefsnivå då 
lojaliteten till medarbetarna är större än till ledningen (Ekman, 2004).  
 
Resultatet visade på betydelsen av en professionell relation med chefen och att det funnits en 
öppen dialog, glädje och omtanke. 
Detta bekräftas av att chefer uppfattas ha makten att influera och påverka en positiv atmosfär i 
verksamhet vilken är betydelsefullt (Cook & Leathard, 2004; Rosengren et. al., 2007). 
Dialogen utgör ett av de framgångsrika ledarnas viktigaste verktyg och ger förutsättning för 
att synliggöra, att ta del av varandras kunskaper och skapa samsyn (Bass & Avolio, 1994; 
Cook et. al., 2004; Rosengren et. al., 2007).  
Dialogen ersätter diskussionen i vilken det finns en strävan att övertyga och vinna (Senge, 
1995). Den primära uppgiften för en ledare i modern organisation är att tillsammans med 
medarbetarna kritiskt reflektera över sina egna beteenden (Ekman, 2004). 
Dialogen utgör en drivkraft till kontinuerlig utveckling av kunskap hos medarbetare och som 
stödjer förbättringsarbetet (Eriksson, 2005).  
 
Resultatet visade på att medarbetaren hade stimulerats genom att chefen hade varit lyhörd och 
haft förmåga att tillvarata dennes kompetens och bekräftat detta genom uppskattning, respekt 
och tilltro. Tilltron och den ömsesidiga respekten hade skapat förutsättningar för samförstånd 
men erfarenheterna var också att när detta brustit så hade det skapats samarbetsproblem och 
ofrivilligt ansvarstagande. 
Cook (2001) identifierade kreativitet, förändringsvilja, inverkan/påverkan, hänsynstagande 
och stödjande som ledaregenskaper hos chefer vilka uppfattas som goda ledare.  
Det finns dessutom ett samband mellan dessa egenskaper och hur de uppfattas agera.  
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Meningsbärande fraser om tydlighet, krav och effektivitet, i betydelsen att visa tydliga mål 
och färdriktning, att sätta gränser och krav, att våga ta risker förekommer inte utan fokus 
ligger mer på vikten av att skapa rätt miljö, en harmonisk omgivning med de rätta 
förutsättningarna för att ge alla möjligheter att utvecklas (Cook et. al., 2004). 
Resultatet från dessa studier kan tolkas vara till viss del samstämmiga med den aktuella 
studien när det gäller uppfattningarna av vilka egenskaper hos chefen som hade stimulerat 
medarbetare till förbättringsarbete. Dock hade vikten av tydlig målfokusering varit starkt 
framträdande hos informanterna.  
Deras uppfattning av vikten av målfokusering kan bero på att gemensamma tydliga mål som 
finns i verksamheterna skapar delaktighet och ett personligt engagemang (Senge, 1995). 
Denna tydliga målfokusering utgör också ett viktigt steg för att skapa en lärande organisation 
och att målen ger en strävan att arbeta åt samma håll. För att skapa denna vision, målbild 
måste kraft hämtas ur ett gemensamt engagemang (Bass & Avolio, 1994; Senge, 1995).  
 
Förhållningssätt till förbättringsarbete 
I resultatet förhållningssättet till förbättringsarbete så hade ett tillåtande klimat i 
organisationen skapat stimulans och arbetsglädje vilket också hade utgjort en viktig 
förutsättning för att kunna bedriva förbättringsarbete.  
Ett tillåtande utvecklingsklimat som stödjer medarbetarna att lära och utveckla sin potential 
bygger på lika villkor för alla medarbetare och utgör idén med den lärande organisationen. Ett 
tillåtande utvecklingsklimat vars villkor består av demokrati, att medarbetaren ses som 
medskapare, hög delaktighet, öppen kommunikation samt kunskapsöverföring (Ekman, 2004; 
Senge, 1995). Fransson Sellgren (2007) visar att det finns en relation mellan ledarbeteende, 
förändringsvilja, kreativt klimat och arbetstillfredsställelse. 
       
Resultatet visade att det hade i organisationen och genom ledarskapet skapats utmaningar, 
givits handlingsfrihet och ansvar samt att erfarenheterna tillvaratagits för att lära mer, både på 
det individuella och organisatoriska planet.  
            
Att delta i förbättringsarbetet hade uppfattats skapat en interaktion och en lärandeprocess 
mellan chef, medarbetare i och utanför den egen organisation.    
Genom att efterfråga resultat, ge handlingsfrihet och möjliggöra till erfarenhetsutbyte 
stimuleras lärandet. Kunskapsutveckling sker även genom dialog vilken resulterar i delade 
värderingar och en gemensam kunskapsbas, där alla ökar sin kompetens tillsammans 
(Eriksson, 2005).  
Kargaard Thomsen (2002) hänvisar till att kommunikation utgör ett brobyggande mellan 
individens kunskaper och lärande till grupper eller hela organisationen. Genom öppenhet 
skapas förutsättningar för individen att lära ett förändrat beteende och i förlängningen ett 
ändrat normativt beteendemönster i hela organisationen. Genom integration mellan individer 
och yrkesgrupper ges utrymme för reflektion, både individuellt och kollektivt.  
 
Thor (2007) visar att individer med specifika uppdrag att bedriva förbättringsarbeten, att 
utgöra stödjare med metodkunskap ökar förutsättningarna för både chefer och medarbetare att 
lära mer om förbättringsmetoder och därigenom öka sin kapacitet i förbättringsarbete. Ekman 
(2004) hävdar att den primära uppgiften för ledaren i en modern organisation är att skapa och 
vidmakthålla en lärande kultur. Ledaren och de anställda behöver kritiskt reflektera över sitt 
eget beteende. 
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Resultatet visade att det hade funnits variation i vilket stöd medarbetaren hade haft behov av 
eller önskat få av sin chef. Ibland uppfattade medarbetaren att chefens tilltro hade gett denne 
en sådan handlingsfrihet att det snarast hade skapat tvivel om egen förmåga att klara 
uppdraget än att se det som ett stöd. Betydelsen av stöd hade uppstått när medarbetaren hade  
varit villrådig och trevande hade gett sig in i okända uppdrag. Det framkom även att 
medarbetaren genom chefens förhållningssätt och stöd hade kunnat se nya möjligheter och 
lösningar på problem. 
På det sätt som vi erfar, tar till oss och omsätter erfarenheter och kunskap bildas  
tankemodeller i var och ens unika livsvärld. I mötet med andra prövas dessa tankemodeller 
mot varandra och modellen bekräftas och/eller förändras (Ahrenfelt, 2001; Marton & Booth, 
2000). I mötet med nya tankar och idéer rannsakas dessa både kognitivt samt emotionellt och 
tanke- känsla påverkar starkt vårt agerande och i mötet med det okända uppstår ofta osäkerhet 
och rädsla. Det är i individens livsvärld som tankar om förbättringsarbete startar medan det är 
i den komplexa relationen med övriga som tankarna ska omsättas. Det enda sättet att ta del av 
varandras livsvärld blir att kommunicera. Motstånd kan på så vis utmana invanda 
tankemönster och skapa utveckling (Ahrenfelt, 2001; Senge, 1995). Thor (2007) visar att 
bristande stöd hos chefer kan utgöra ett hinder i förbättringsarbete. 
 
Resultatet visade att det hade funnits hinder vilka uppfattats vara begränsningar i organisation, 
tid, ekonomi, samverkan, befogenheter samt kunskap vilket hade minskat förutsättningarna att 
bedriva förbättringsarbete. Det hade stimulerat medarbetaren när chefen bekräftat dennes 
arbete och möjliggjort att fortsätta. Genom organisationsförändringar hade tid frigjorts, 
mötesarenor hade tillskapats och förändrade arbetsmetoder hade genomförts. 
Ekman (2004) visar att hinder för att skapa förutsättningar för en lärande organisation kan 
utgöras av bristande resurser i form av tid, stort informationsutbud, bristande kommunikation 
och att den rådande företagskulturen historiskt sett har gjort medarbetarna till passiva 
mottagare av direktiv och order.  
    
Tidsbrist uppfattas av medarbetare som ett hinder i förbättringsarbete och påtagligt vid 
förändringar även om resultatet innebär en tidsvinst (Eriksson, 2005). En förklaring till detta 
hävdar hon kan vara att prioritera förbättringsarbete blir allt svårare i takt med ökade krav och 
mindre resurser.            
Det dagliga arbetstempot ökar men utvecklingstempot uppfattas ha ett långsammare förlopp 
vilket leder till skiftande korta ögonblicksbilder utan sammanhang, eftertanke och djup. När 
snabbhet och långsamhet konkurrerar vinner det snabba. Genom att prioritera den långsamma 
tiden kan möjligheten öka för medarbetarna att delta i förbättringsarbete, ”eldsjälarna” har 
redan gjort den prioriteringen. 
Hon visar också på att spårbundenhet i traditionella arbetssätt kan utgöra ett hinder d v s vilka 
arbetsmoment professionerna bedriver har förstärkts över tid så att handlingssätten är svåra att 
förändra. Även om förutsättningarna ändras så innebär det inte att sättet att handla förändras. 
En förutsättning för förändring är att denna stämmer med professionernas uppfattning om 
bästa sätt och att de själva tar tag i och stödjer ett nytt arbetssätt (Eriksson, 2005; Söderström, 
2005).  
Organisationsstrukturer och ceremoniella aktiviteter kan skapa hinder i förbättringsarbete 
d v s aktiviteter som oreflekterat utförs som det alltid har gjorts till exempel rond, rapporter 
och dokumentation utan att ifrågasätta om det är det bästa arbetssättet (Eriksson, 2005).    
Genom att skapa arenor där många röster kan bli hörda och där människor med olika 
bakgrund och tankar sammanförs kan bryta och motarbeta invanda tankemodeller och skapa 
förutsättningar för ett lärande (Senge, 1995).  
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Erfarenhetsutbyte utgör del i kompetens-utveckling vilken är betydelsefull för fortsatt 
utveckling (Ekman, 2004; Eriksson, 2005; 
Senge, 1995). Detta kan ge stöd åt den uppfattning som respondenterna hade att få 
möjligheter till erfarenhetsutbyte och att detta hade varit betydelsefullt för dem.  
 
Tolkningar av resultatet ur ett systemteoretiskt resonemang om komplexa adaptiva 
system (CAS). 
Informanterna vittnar om att det hade varit en dynamisk process mellan dem och deras chef i 
förbättringsarbetet. De hade uppfattat att deras chef övervägande tillvaratagit deras 
kompetens, sett dem som en resurs och gett dem tilltro och handlingsfrihet.  
Resultatet kan peka på att det finns förutsättningar för en lärande organisation och att andra 
gradens förändring torde finnas hos individerna genom sin övertygelse, starka engagemang 
och egen drivkraft gällande förbättringar. 
Tolkningsutrymme finns dock beroende på om chefens agerande varit utanför deras egna och 
informanternas tankemodeller om hur en förändringsbenägen chef och medarbetare bör 
förhålla sig och agera. 
 
Resultatet visade också på att det hade förekommit följsamhet och samförstånd till chefen och 
dennes förändringsvilja och agerande hade spelat en betydande roll. Denna uppfattning kan  
ses motsägelsefullt i teorin om individens självständighet och egen förmåga. 
CAS utgör en självorganisation med egen kraft att involvera och utveckla medarbetare utan 
extern eller central kontroll. Chefens roll får därför inte den avgörande betydelsen som ges i 
många av övriga managementkoncept utan CAS ger mer stöd till chefer att förstå hur en 
organisation uppför sig, dess oförutsägbarhet och fokuserar inte till så stor del på hur just de 
ska bete sig för framgång.   
 
Resultatet visade också på uppfattningar av att chefens förhållningssätt och mod att agera 
hade stimulerat medarbetaren och att dynamiken i relationen med chefen hade skapat ett 
lärande och en utveckling. När tillvaron uppfattas som oförutsägbar krävs det ett ledarskap 
som har modet att agera och befinna sig i komplexiteten och att våga fortsätta att vägleda till 
randen av kaos där lärandet sker.          
Forskningen visar att det är genom ett systemtänkande, ett nytt sätt att tänka på helheten 
istället för delarna, att försöka se sambanden snarare än orsak - verkan, vilket är det sätt som 
vi tidigt fått lära oss är rätt.  
Det är i relationen mellan individerna som förbättringsarbetet kan ske, det är här som ledarens 
utmaning ligger att styra förbättringen och förutsättningarna för individerna att utveckla 
verksamheten – att se förändring som ett tillstånd (Plsek & Greenhalgh, 2001; Plsek & 
Wilson, 2001; Senge, 1995; Stacy, 2002; Zimmerman et. al., 2001).  
 
Konklusion 
Studiens resultat beskriver hur medarbetar inom hälso- och sjukvården uppfattat att deras chef 
skapat stimulans i patientfokuserat förbättringsarbete. Två beskrivningskategorier framkom; 
förhållningssätt till ledarskap och förhållningssätt till förbättringsarbete.  
 
Chefens förändringsvilja och positiva förhållningssätt, engagemang och agerande i 
förbättringsarbete hade skapat stimulans. Förhållningssättet och agerandet hade uppfattats 
vara normativt både för medarbetaren och för andra i organisationen men att chefen inte alltid 
hade varit medveten om dennes betydelse.  
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Ett målinriktat och tydligt agerande ifrån chefen hade setts vara betydelsefullt för den egna 
drivkraftens och verksamhetens fortsatta utveckling. 
Stimulans hade skapats via den professionella relationen till chefens och att det hade funnits 
en öppen dialog samt delaktighet. Kommunikationen hade utgjort en viktig del i att skapa 
tilltro och respekt dem emellan.  
I ett tillåtande klimat och med tilltro och handlingsfrihet hade chefen bekräftat medarbetarens 
kunskaper och förmåga till att bedriva förbättringsarbete vilket uppfattades ha genererat 
drivkraft.  
Chefen hade givit utmaningar, ansvar och stöd. Medarbetaren hade också fått möjligheter att 
påverka/förändra i organisationen och därigenom hade bättre förutsättningar givits för tid, 
erfarenhetsutbyte och kompetensutbildning.  
Det hade funnits organisationshinder för förbättringsarbete vilka hade utgjorts av begränsade 
befogenheter, hög arbetsbelastning, byråkrati och okunskap i problemlösning. 
Det hade skapats en lärandeprocess i själva arbetet med att bedriva förbättringsarbete. Det 
uppfattades också ha skett en interaktion och en dynamik mellan deltagare, chef, kollegor och 
en förändring i deras eget förhållningssätt och agerande. 
 

                           
Implikation 
När hälso- och sjukvården blir alltmer komplex och med ökade krav på utveckling och 
effektivitet kommer studiers resultat om förhållningssätt till förändring ha betydelse. 
Förändring bör ses som ett kontinuerligt tillstånd och patientfokuserat förbättringsarbete är en 
naturlig del i en lärande organisation och med ett systemteoretiskt synsätt. Det är av vikt att 
chefer är medvetna om sitt ledningsansvar när det gäller förbättringar och att medarbetare 
uppfattar dem och deras agerande som normativt. Studiens resultat och genom reflektion över 
eget samt andras agerande, hur detta påverkar varandra och organisationens utveckling, kan 
ge en ökad kunskap för chefer och medarbetare.  
 
Den aktuella studien visar på ett behov av mer kunskap i hur förbättringsarbete kan bedrivas 
på bästa sätt. Det är angeläget att erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser fortsätter med en 
ökad intensitet där förbättringskunskap som specifikt ämne innehållande både förhållningssätt 
och metodkunskap ingår.  

          
Förutom insikt om eget förhållningssätt och agerande samt kunskap i förbättringsarbete så är 
det av betydelse att chefer tillsammans med medarbetare formulerar mål för verksamheten 
och att det i vardagen ges förutsättningar för att nå dem. Allt fler landsting anammar ett 
systematiskt förbättringsarbete genom att patientfokusera arbetssättet och genomföra 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i förbättringsmetoder. Flera av dessa 
verksamheter kan påvisa bättre resultat och kvalitet och det är betydelsefullt att både ta vara 
på deras erfarenheter och att fler följer i deras fotspår.  
           
Chefens roll i förbättringsarbete förskjuts allt mer mot processtödjande och att ge tilltro och 
handlingsfrihet till drivkraftiga och engagerade medarbetaren. För att få en större förståelse 
för interaktionen mellan chef och medarbetare gällande förhållningssätt och agerande i 
förbättringsarbete kan fortsatt forskning inriktas på att studera hur chefer uppfattar sin roll där 
medarbetare leder förbättringsprocesser. 
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Information om forskningsprojektet 
”Vårdpersonalens uppfattning av hur de stimuleras av sin chef i  
förbättringsarbete”. 
 
Vårdpersonal har en unik roll genom sitt patientnära arbete, att identifiera, utveckla, och 
bedriva patientfokuserat förbättringsarbete. För att kunna ha denna nyckelroll krävs ett 
erkännande, stöd och stimulans av närmaste chef.  
Avsikten med forskningsprojektet är att få mer kunskap om vårdpersonalens uppfattning och 
erfarenhet av hur närmaste chef skapar stimulans i kvalitetsarbete.  
Undersökningen kommer att ske inom ramen för magisterprogrammet i omvårdnad på 
Högskolan i Halmstad. 
 
Cirka 10-12 personer som arbetar inom vården kommer att tillfrågas om deltagande i 
undersökningen. Medverkan innebär att du kommer att intervjuas om din erfarenhet av 
förbättringsarbete och hur du ser på din och din närmaste chefs roll. Intervjufrågorna kommer 
att utgöras av ett fåtal öppna eller delvis strukturerade och intervjun kommer att vara under ca 
en timme samt på en plats som du själv väljer. 
För att intervjuerna ska kunna analyseras kommer de att spelas in på bandspelare. Svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas inom forskningsprojektet. 
 
Deltagandet är självklart frivilligt och du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange 
någon förklaring.  
 
Mer information om projektet lämnas av undersökare och handledare. 
 
 
 
 
Handledare    Undersökare 
Kristina Ziegert, universitetslektor  Kristina Håkeborg, sjuksköterska 
Sektionen för Hälsa och Samhälle  FoU/U 
Högskolan i Halmstad   Sjukhuset i Varberg 
035- 167426    0340-481898 
     
 
 
 

   



  

 
 
 
 
 
 
Samtycke till att medverka i forskningsprojektet 
”Vårdpersonalens uppfattning av hur de stimuleras av sin chef i förbättringsarbete” 
 
 
 
Forskningsprojektet sker inom ramen för magisterprogrammet i omvårdnad på Högskolan i 
Halmstad och syftet är att beskriva vårdpersonalens uppfattning av hur närmaste chef skapar 
stimulans i förbättringsarbete. 
 
Undersökningen kommer att ske genom intervjuer, vilka bandas, skrivs ut och analyseras av 
undersökaren själv. 
 
Jag har informerats om forskningsprojektets syfte, min medverkan är frivillig och jag kan när 
jag så vill avbryta mitt deltagande utan att ange någon orsak. 
 
Jag lämnar samtycke till att delta i forskningsprojektet 
”Vårdpersonalens uppfattning av hur de stimuleras av sin chef i förbättringsarbete”. 
 
 
…………   ………………………………………………………………………………….. 
Datum Namnunderskrift samt namnförtydligande 
 
 …………………………………………. 
 Telefonnummer dagtid 
 
 
 
 
 
                     
 

   


