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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Kunskapsmassan växer snabbare än det 
ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvård, det är ett gap mellan det vi vet att man borde 
göra och det vi faktiskt gör och olika vårdgivare har olika behandlingsresultat för liknande di-
agnoser. Ett av flera sätt för sjukvården att klara av att utvecklas och förbättras trots begränsade 
ekonomiska resurser är att chefer och ledare kan leda systematiskt förbättringsarbete. 
Syfte 
Denna studie utforskar vad ledare och chefer i hälso- och sjukvården upplever är framgångs-
faktorer respektive svårigheter i att leda systematiskt förbättringsarbete.  
Metod 
Fokusgruppsintervjuer användes för samla in information, som analyserades med kvalitativ in-
nehållsanalys. 
Resultat 
Studien visar att den viktigaste framgångsfaktorn beskrivs vara tillräckligt med tid för förbätt-
ringsarbete, följt av lättillgänglig och valid utdata, kompetens/kunskap i lättillgängliga kun-
skapsunderlag, förbättringskunskap och mandat att leda förbättringsarbete. 
 
Nyckelord: chefer, förbättringsarbete, mikrosystem, sjukvård, tid 
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Summary 
 
Title 
To lead systematic improvement – success factors and difficulties according to managers and 
leaders. 
Background 
Healthcare in Sweden is facing great challenges. The body of knowledge grows faster than the 
economic resources for healthcare, there is a gap between what we know should be done and 
what we actually do, and there are differences between different care givers in results for the 
same medical problems. One of many ways for healthcare to manage to develop and improve, 
despite limited economic resources, is that managers and leaders know how and are able to lead 
systematic quality improvement.  
Aim 
This study explores what managers and leaders in healthcare describes as success factors and 
difficulties in leading systematic quality improvement.  
Method 
Focus group interviews were used to gather information, which was analyzed with qualitative 
content analysis. 
Results 
The results show that the most important success factor described is enough time for quality 
improvement, followed by easily accessed and valid outcome data, competence in quality im-
provement, accessible decision support and a mandate to lead quality improvement. 
 
Keywords: healthcare, managers, micro systems, quality improvement, time. 
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Inledning 
Många forskare, politiker, myndigheter och andra opinionsbildare har väckt frågan om hur sjuk-
vården ska klara sin utmaning med en snabbt, närmast exponentiellt växande kunskapsmassa, 
en befolkning som har lagstadgad rätt till säker, jämlik, kunskapsbaserad och hälsofrämjande 
sjukvård i rimlig tid och detta med begränsade ekonomiska resurser (Rovik, Andersson, Eriks-
son-Zetterquist, 2008; Anell & Gertram, 2010; Ovretveit, 2010; Ovretveit & Sachs, 2010; Ber-
lin & Kastberg, 2011). Det senaste decenniet har fokus från både forskare och beslutsfattare 
varit att försöka stödja verksamheterna genom kunskapsstyrning med både systematiska kun-
skapsunderlag, systematiskt hälsoekonomiska analyser och systematiskt förbättringsarbete som 
viktiga delar i denna lösning (Calltorp & Maathz, 2006; Thor, 2007; Ovretveit, 2007, 2011a; 
Bergman, 2012). En avgörande faktor, som ofta framhålls, är ledarskapet inom hälso- och sjuk-
vården (Radnor & Lovell, 2008; Ovretveit, 2005, 2010).  Ledarskapets styr- och stödsystem har 
dock inte belysts i lika stor omfattning (Tyrstrup, 2012). Förhållandevis få studier om vad che-
fer och ledare själva beskriver som de främsta framgångsfaktorerna respektive svårigheterna, 
står att finna (Ovretveit, 2010; Tyrstrup, 2012).  
Föreliggande studie avser undersöka vad ett antal chefer/ledare själva bedömer som framgångs-
faktorer respektive svårigheter i att leda systematiskt förbättringsarbete 
 

Bakgrund 

Hur ska sjukvården klara framtiden? 
Under många år har den medicinska utvecklingen medfört att sjukvården kan behandla alltfler 
sjukdomstillstånd för alltfler personer. Under perioden 1970-2008 ökade också sjukvårdens del 
av BNP från 6,8 % till 9,4 % procent (Anell & Gertram, 2010). 
Under 1990-talets början blev den då rådande ekonomiska krisen kännbar även för hälso- och 
sjukvårdssektorn och gapet mellan det medicinskt möjliga och det ekonomiskt möjliga började 
öka (Lyttkens, 2010). 
Trycket att tillgodose vårdbehoven hos en åldrande befolkning, som är mer påläst och tydlig i 
sina önskemål och krav än tidigare generationer, inom ramen för oförändrade eller försämrade 
ekonomiska ramar, har gjort att chefer och politiker inom hälso- och sjukvården studerar möj-
liga sätt att hantera ökad press på ökad kvalitet och samtidig kostnadskontroll (Siverbo, 2007; 
Lyttkens, 2010; Eriksson, Holgers & Mullern, 2013). Detta har medfört att systematiskt för-
bättringsarbete har uppmärksammats som en av flera sätt att lösa sjukvårdens utmaningar på 
(Thor, 2007, 2012; Larsson et al, 2010). 
Att arbeta med systematiska förbättringar kan stimuleras utifrån uppfattningen att detta kan 
bidra till lägre kostnader eller högre effektivitet (Berwick, Nolan & Whittington, 2008; Thor, 
2012; Andersson, Eriksson & Ujvani, 2013a; Carlström, 2013). Det verkar dock ur evidensper-
spektiv oklart huruvida ökad kvalitet alltid också är kostnadsreducerande, tvärtom ter det sig 
snarare generellt kostnadsdrivande (Ovretveit, 2009). Men, med tanke på att Socialstyrelsen 
uppskattar att uppemot 100 000 patienter årligen skadas i vården, att många av dessa troligen 
behöver behandling för sin vårdskada och kostnaderna för detta uppgår till ca åtta miljarder 
kronor årligen (Ström, 2014), finns kanske skäl att tro att ett systematiskt förbättringsarbete 
inom exempelvis patientsäkerhet skulle kunna vara även kostnadsreducerande. 
Behovet av systematiskt förbättringsarbete som ett led i att få mer värde i vården för samma 
ekonomiska ramar, framhålls i många sammanhang (Calltorp & Maathz, 2006; Olsson, 2009; 
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Larsson, Lawyer & Silverstein, 2010; Hellman & Siverbo, 2013). Förändrings- och förbätt-
ringsprojekt har också ökat inom hälso- och sjukvården, inte minst i förhållande till den växande 
kunskapsmassan inom alla vårdens vetenskapsområden (Andersson, Liff & Tengblad, 2013b).  
Organisationsforskning har dock visat att förändringsprojekt inom hälso- och sjukvård ofta stö-
ter på svårigheter. (Ovretveit, 2011a; Garpenby, 2011; Socialstyrelsen, 2012; Eriksson, 2013; 
Andersson et al, 2013b). 
Frågan om varför det kan vara svårt att få systematiskt förbättringsarbete att bli en naturlig del 
av sjukvårdens verksamhet - lika självklart som exempelvis ekonomiuppföljning, är svår att 
svara på (Olsson, 2009). Här finns behov av att belysa vilka faktorer som kan räknas som stöd-
jande och vilka som kan räknas som försvårande. Det finns en del forskning kring detta (Ovret-
veit, 2011a, 2011b; Andersson et al, 2013a; Wikström & Arman, 2013), men inte någon tydlig 
konsensus, även om många pekar på att ledarskapet spelar en avgörande roll (Bate, Mendel & 
Robert, 2008; Ovretveit, 2010; Berwick, Feeley & Loehrer, 2015; Kirkhaug, 2015). 
Det finns dock i forskningen relativt få beskrivningar och operationaliseringar av vilka speci-
fika komponenter i ledarskapet som är framgångsrikt vad gäller både förbättringsarbete, imple-
mentering och hållbarhet, även om vissa försök finns (Ovretveit, 2005, 2010; McSherry, 2016).  

Om mikrosystemsmodellen 
Hälso- och sjukvården är ett system som påverkar allt från samhällsekonomin till hälsan för 
individerna. Olika delar styrs och leds på olika sätt, med olika huvudmän (Blomqvist, 2007; 
Berlin & Kastberg, 2011). Det kan därför vara till hjälp att dela in systemet i olika nivåer/del-
system för att beskriva vilka olika behov som finns i systemet och vilka uppgifter delarna har 
beroende på var de befinner sig i systemet. En mycket använd indelningsform för detta är att 
utgå från mikro-, meso- och makrosystem (Nelson et al, 2007; Nelson et al, 2008; von Plessen 
& Andersson Gäre, 2012), vilket illustreras i figur 1. Mikro-, meso- och makrosystemen är egna 
system men är samtidigt olika nivåer/perspektiv i det mer övergripande systemet: hälso- och 
sjukvårdssystemet. 
Mikrosystemet utgörs av patienten och närstående, det multiprofessionella teamet runt patien-
ten och den informationsteknologi som stödjer mötet mellan professioner och patienter (Nelson 
et al, 2007; Nelson et al, 2008; von Plessen & Andersson Gäre, 2012). Mesosystemet kan vara 
klinikledning eller vårdcentralsledning, sjukhusledning och landstings/regionledningar. Mak-
rosystemet kan bestå av exempelvis nationella strukturer för samverkan, myndigheter och pro-
fessionella organisationer. 
Första linjens chefer/ledare befinner sig både i mikrosystemet och mesosystemet. När de är med 
arbetsgruppen kring patienterna är de en integrerad del av mikrosystemet, men när de deltar i 
en ledningsgrupp med andra chefer/ledare och en överordnad chef så är de en del av mesosy-
stemet.  
Hälso- och sjukvården drivs framför allt i landstingens och regionernas regi (Berlin & Kastberg, 
2011; Sveriges kommuner och landsting, 2012). De har det fulla operativa ansvaret för verk-
samheterna, även om viss styrning utgår från nationella aktörer, både myndigheter och intres-
seorganisationer (Olsson, 2009). 
En grafisk bild över hur de olika systemen och systemnivåerna förhåller sig till varandra illu-
streras i figur 1.  
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Figur 1: Hälso- och sjukvårdssystemet uppdelat i olika nivåer/perspektiv som också utgör egna 
system (Klintberg, 2014). 
 
Som man kan se i figur 1 kan med makrosystemsnivån avse staten och dess stödsystem och 
myndigheter. I en del sammanhang är det i stället landstingets högsta ledning som beskrivs som 
makrosystemsnivån, men i denna framställning sorteras den in i mesosystemsnivån (Klintberg, 
2014). 

Kunskapsstyrning  
En stor del av den medicinska utvecklingen sker i mikrosystemen (Andersson et al, 2013b), 
men nya metoder och arbetssätt måste bli utvärderade och granskande, genom olika aktörer på 
framförallt makrosystemsnivå - universitet, Läkemedelsverket, Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU), mm (Rosén, 2012). När de granskats och blivit nya rekommendat-
ioner och föreskrifter är statens intention att huvudmännen skall implementera dem (Blomqvist, 
2007; Rosén, 2012). Men för att den statliga styrningen ska bli effektiv behövs även strukturer 
på mesosystemsnivå - dvs landstings-, regions- och sjukhusledningsnivå för att stödja mikro-
systemen att kunna införa nya metoder (Nelson et al, 2007; Olsson, 2009; Garpenby, 2011). 

Kunskapsstyrning ses som en nyckelfråga för att klara sjukvårdens utmaningar (Olsson, 2009; 
Socialdepartementet, 2011; Socialdepartementet, 2014). Här ses också en ökad ambition att 
från ledningar i mesosystem- och makrosystemsnivån stödja mikrosystemsnivån att arbeta mer 
kunskapsbaserat.   
Målbilden för kunskapsstyrning är att man i mötet mellan profession och patient tillsammans 
alltid utgår från bästa tillgängliga kunskap, för att skapa största möjliga värde för patienten. I 
målbilden följs det som sker i mötet med patienten upp och analyseras på såväl individnivå som 

Mikrosystem - vårdteam

Vårdteam, patienter och dess stödsystem, 
avdelnings- och verksamhetschefer

Mesosystem 

Klinikledningar

Sjukhusledningar

Hälso- och sjukvårdsledning

Makrosystem

Statliga
stödstrukturer, 
myndigheter
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på gruppnivå för att skapa en allt bättre vård. Identifiering och prioritering av nya förbättrings-
områden tillsammans med patienter är en del av vardagen. I målbilden finns även välutvecklade 
strukturer där ny praxis kan omsättas snabbt, ny kunskap genereras och systematiseras (Social-
departementet, 2014).  
För att målbilden om kunskapsstyrning ska kunna nås, behövs mer kunskap om vilket stöd som 
chefer/ledare behöver för att kunna leda detta systematiska förbättringsarbete (Andersson, 
2013a). 
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Figur 2. Kunskapsutvecklingens olika delar beskrivet i Socialdepartementets departementsserie 
”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Socialstyrelsen, 2014). 

Strukturer för ett systematiskt förbättringsarbete 
Den statliga nivån för kunskapsstyrning har etablerat en struktur för att optimera effekterna av 
de olika aktörernas olika delar. Nästa steg i kedjan - mesosystemsstrukturerna- som styrs av 
landstingen/regionerna, ser mer varierande ut (Berlin & Kastberg, 2011), något som till stor del 
kan bero på att vi har 21 landsting/regioner med självstyre i hur man organiserar hälso- och 
sjukvården och dess stödsystem (SKL, 2012). Olika landsting har satsat olika mycket på att 
bygga upp strukturer i mesosystemsnivån.  
Att det finns strukturer på mesosystems- och mikrosystemsnivå som stöder ledning och verk-
samhet att arbeta med systematiska förbättringar är viktigt (Ivarsson, 2006; Lindberg, 2006; 
Andersson et al, 2013b). Kunskapsstyrning ett sätt att öka verksamhetens förmåga att arbeta 
kunskapsbaserat, men det förutsätter att hela kedjan har stödstrukturer som underlättar för mik-
rosystemens medarbetare. 
Det finns mycket aktiviteter som initierats från makrosystemsnivån, för att underlätta förbätt-
ringskunskap i mikrosystem - några exempel är Nationella riktlinjer, Öppna Jämförelser, Vår-
den i Siffror och satsningen på Nationella kvalitetsregister. Dessa satsningar är ett sätt för mak-
rosystemsnivån att erbjuda mesosystems- och mikrosystemsnivån data på sina och andras re-
sultat som kan användas i förbättringsarbeten.  (Molin & Rom, 2009, Rosén, 2012).  

Systematiskt förbättringsarbete som drivkraft  
Förbättringskunskap handlar om hur man på ett systematiskt sätt förbättrar sin verksamhet (Ba-
talden & Davidoff, 2007; Thor, 2007, 2012; Källberg, 2013). Det kan vara att införa nya be-
handlingsmetoder, skapa förbättrade och effektivare patientflöden eller andra logistiska 
aspekter, att förbättra arbetssätt för att involvera patienter och närstående, öka patientsäkerheten 
och förbättra resultaten med förändrade arbetssätt (Thor, 2012).  
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Förbättringskunskap som begrepp härstammar ur det som på engelska kallas Profound Know-
ledge of improvement, som är förståelse för system, kunskap om förbättring och lärande, för-
ändringspsykologi och förståelse för variation (Batalden & Davidoff, 2007). Den har sin bak-
grund i kvalitetsutveckling inom produktionsinriktade verksamheter och några av de mest 
kända personerna bakom formulerande av ”profund knowledge of improvement” är Edward 
Deming, Joseph Duran och Walter Shewhart (Bergman & Klefsjö, 2007). I Sverige har kun-
skapen om kvalitetsförbättringen och förbättringskunskapen inom produktionsindustrin utveck-
lats av bl a Bergman och Klefsjö (2007). 
Under 1990-talet påbörjades en översättningsprocess av begrepp, metoder och verktyg inom 
industrins förbättringskunskap för att anpassa dem till hälso- och sjukvård. Detta arbete leddes 
av bland andra Berwick och Batalden (Berwick, 1989; Berwick, Blanton Godfrey & Roessner, 
1991; Batalden & Davidoff, 2007). Detta har i sin tur lett till en utveckling av forskning kring 
förbättringskunskap i hälso- och sjukvård.  
Att utbilda personal i förbättringskunskap och skapa förutsättningar för dem att arbeta med 
systematiska förbättringar har visats i forskning vara framgångsrikt för implementering av ny 
kunskap och nya metoder och anses numera vara en framgångsfaktor (Kyrkjebo, Brattebo & 
Smith-Ström, 2006). 
Traditionellt har kunskapsutveckling varit främst intradisciplinär. I takt med att sjukvården blir 
alltmer komplex och behandlingar ofta involverar tvärprofessionella team blir kunskap om ge-
mensamma arbetssätt och förändring av dessa ett allt viktigare kunskapsområde (Andersson et 
al, 2013b; Mullern & Nordin, 2013).  
Det finns också en hel del svensk forskning om hur man ska navigera i sjukvårdssystemen för 
att underlätta för verksamheterna att kunna bedriva vården utifrån bästa tillgängliga kunskap 
och för att kunna följa och förbättra sina kliniska resultat. ”Bridging the gaps” är ett exempel 
på forskningssatsningar för att minska gapet mellan det vi vet är bästa tillgängliga kunskap och 
det vi faktiskt gör (Vinnvård, 2013).  

Implementering av ny kunskap 
Att arbeta med förbättringskunskap kan innebära att implementera nya forskningsrön och/eller 
kunskapsunderlag i verksamheten. Kunskapsstyrningen och det systematiska förbättringsar-
betet kan möta liknande problem som generell implementering. (Nilsen, 2011; Socialdeparte-
mentet, 2014).  
Många forskare har studerat varför hälso- och sjukvården har haft så svårt att hitta modeller för 
systematiskt införande av ny kunskap (Garpenby, 2011). Zander (2002) beskriver att föränd-
ringarna inte rubbar systemet i grunden beroende på tre saker – begränsade kunskap om den 
befintliga organisationen, otillräckliga förändringsmetoder och förenklade organisationsmo-
deller, som inte kan appliceras i den mycket komplexa sjukvården. Detta beskrivs även av Nor-
bäck och Targama i boken ”Det komplexa sjukhuset” (Norbäck & Targama, 2009), som tydligt 
beskriver hur olika delar av sjukvårdsorganisationen har helt olika perspektiv, ambitioner, vis-
ioner, målbilder och inriktningar.  

Mer information om framgångsfaktorer och svårigheter från empirisk forskning skulle kunna 
minska risken för misslyckade implementeringssatsningar, vilket nedanstående citat från Soci-
alstyrelsen (2012) visar. 

”Begreppet implementering syftar på de tillvägagångssätt som används för att införa nya me-
toder i en ordinarie verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som 
det var avsett och med varaktighet…Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 
80 procent av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 
procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år.” 
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(Socialstyrelsen, 2012) 

Det behövs alltså kunskap om implementering vid implementering, och förmodligen även mer 
kunskap om framgångsfaktorer för systematiskt förbättringsarbete. 
Många som studerat implementering betonar ledarskapets roll (Sörqvist, 2004; Ovretveit, 
2005). Fokus på ledarskapet är dock många gånger en ”att-sats” och ger inte alltid så mycket 
vägledning om ”hur” och vad chefer och ledare själva anser viktigt.  

Ledarskapet  
För att ett systematiskt förbättringsarbete ska lyckas och vara livskraftigt, behöver många saker 
samverka och ett stödjande ledarskap på olika organisatoriska nivåer är en mycket viktig del 
(Edvardsson & Thomasson, 1992; Sörqvist, 2004). Som chef har man ansvar för verksamhetens 
resultat, ekonomi och personal. Det är därför viktigt att chefer förstår behovet av och vikten av 
systematiskt förbättringsarbete och att det behöver prioriteras bland de dagliga och ibland mer 
akuta frågorna. Men den enskilda chefen behöver också strukturellt stöd för att kunna värna 
förbättringsarbete. Att det från högre chefsnivåer efterfrågas förbättrade resultat och ges förut-
sättningar till förbättringsarbete krävs också (Palmberg, 2006). 
I hälso- och sjukvården är linjeorganisationsstrukturen stark (Rosengren, 2014). Det finns en 
verksamhetschef som har ett ansvar för verksamheten och dess ekonomi och personal. Verk-
samhetschefens uppdrag är juridiskt reglerat och är den övergripande ledningsbefattningen 
(Fröberg, 2012) men ledarskapet som chefen ska utöva är starkt beroende av kontexten och av 
sin omgivning (Holmberg & Henning, 2003). Exempelvis finns många viktiga områden ”över 
verksamhetschefens nivå”, såsom e-hälsa, journalhantering, övergripande organisering och an-
nat som kräver landstingsgemensamma administrativa och IT-system.  
De flesta chefer inom hälso- och sjukvården har sin bakgrund i någon av vårdprofessionerna – 
läkare, sjuksköterska, psykolog eller sjukgymnast (Berlin & Kastberg, 2011; Rosengren, 2014; 
Lundin & Sandström, 2015). Chefskapet i modern hälso- och sjukvård ställer dock stora krav 
på kunskaper i ekonomi, juridik, hälso- och sjukvårdsförvaltning, statistik och variation, verk-
samhetsstyrning, systematiskt förbättringsarbete och pedagogiskt ledarskap (Holmberg & Hen-
ning, 2003; Rosengren, 2014; Fröberg, 2012). De chefs – och ledarskapsutbildningar som hu-
vudmännen ger till sina chefer är inte alltid tillräckliga för att cheferna ska känna sig rustade att 
leda ”sin del” i den mycket komplexa organisation som hälso- och sjukvården är (Rosengren, 
2014). 
I studier av offentliga organisationer har det fokuserats betydligt mer på ”ledning och styrning” 
än på ledarskapet (Holmberg & Henning, 2003). De klassiska frågorna om ledarskap i politiskt 
styrda organisationer, ledarskap i komplexa kunskapsorganisationer och kontextuellt ledarskap 
på olika hierarkiska nivåer i organisation finns förstås belysta, men sällan sammanhängande på 
ett sätt som skulle behövas för att förstå chefer/ledares roll i omsättningen av en kunskapsstyr-
ning i hälso- och sjukvården genom systematiska förbättringsarbete (Holmberg & Henning, 
2003; Berlin & Kastberg, 2011; Wikström & Arman, 2013). Mats Tyrstup har i en rapport 
granskat vad verksamhetschefer själva tänker om sina förutsättningar om att bedriva systema-
tiskt förbättrings- och kvalitetsarbete (2012).   
 

Syfte 
Studiens syfte är att belysa chefer och ledningspersoners upplevelse av framgångsfaktorer och 
svårigheter i att leda systematiskt förbättringsarbete. 



12 

Material och metod 

Design 
Studien designades utifrån ett explorativt perspektiv. Ett bra metodval när man vill förstå mer 
om informanternas uppfattningar och erfarenheter är intervjuer (Wibeck, 2010; Ahrne & Svens-
son, 2011). Valet av datainsamling genom fokusgruppintervjuer gjordes eftersom det är en bra 
metod för att genom gruppsamtalet utkristallisera föreställningar, värderingar, gemensamma 
erfarenheter och upplevelser (Wibeck, 2010). Under intervjutillfället kan deltagarna gemensamt 
utveckla tankar och idéer och dessutom skapas ett lärande som kan leda till en ökad förståelse 
(Wibeck, 2010). Intervjun var semistrukturerad, med en inledande öppningsfråga – nyckelfrå-
gan ”framgångsfaktorer respektive svårigheter att leda systematiskt förbättringsarbete”. Semi-
strukturerade intervjuer är fördelaktigt när man inte vill styra diskussionen alltför mycket (Wi-
beck, 2010). Den öppna frågeställningen lämpar sig också väl för samtal i fokusgruppsintervju.  

Urval 
För att få en så bred ansats som möjligt valdes en variation av sammansättning av fokusgrupp-
sintervjupersoner (Wibeck 2010). Gemensamt är att alla är eller har varit i chefspositioner och 
suttit med i ledningsgrupp. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes. Grupp A och B var ordi-
narie ledningsgrupper, I grupp A ingick en läkare (verksamhetschef), fyra sjuksköterskor som 
enhetschefer och en ekonomiansvarig/administratör med bakgrund som sjuksköterska. I grupp 
B ingick en socionom (verksamhetschef), en överläkare, en enhetschef/arbetsterapeut och två 
enhetschefer/sjuksköterskor. Grupp C är en tillfälligt sammansatt grupp bestående av två läkare 
(båda verksamhetschefer) och två sjuksköterskor (avdelningschefer) som i vanliga fall sitter i 
en ledningsgrupp, men med andra personer än dem som var i intervjugruppen. Den sista grup-
pen, Grupp D, bestod av fem seniora disputerade överläkare som vid något tillfälle suttit i en 
ledningsgrupp, dock inte tillsammans. De flesta hade arbetat i både specialistvård och primär-
vård, med betoning på det förstnämnda. Genom att variera gruppsammansättningen planerades 
att belysa frågan ur flera olika perspektiv. Frågan om läkare som ledare är ett aktuellt tema 
(Goodall, 2011) och det skulle kunna vara så att läkare i en gemensam fokusgrupp har andra 
infallsvinklar än en yrkesmässigt mer heterogen fokusgrupp. Två av gruppernas deltagare ar-
betade inom specialistvård, en var blandad mellan specialistvård och primärvård Att använda 
både redan existerande grupper och att skapa nya grupper för intervjutillfällena var ett sätt att 
få in så mycket varierad information som möjligt.  

Genomförande 
Nästan all rekrytering till fokusgruppsintervjuerna skedde genom personliga kontakter, som jag 
har i mitt jobb som biträdande verksamhetschef. Skälet till detta var att det är väldigt svårt att 
få access till ledningsgrupper. I två fall gick frågan till gruppens chef som förankrade deltagan-
det i sin grupp med dess medlemmar. En grupp tillfrågades genom organisatoriskt överställda 
personer i respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning. Gruppen med enbart läkare tillfrågades 
också genom personliga kontakter och är en grupp som träffas med jämna mellanrum och bland 
annat diskuterar sjukvårdsfrågor. 
Samtalen hölls i lokaler som syftade till att skapa en bra atmosfär, fritt från störningsmoment, 
eftersom detta förbättrar förutsättningarna för en konstruktiv dialog (Wibeck 2010).  
Alla grupper fick samma skriftliga information om studiens syfte (bilaga 1), fokusgruppsinter-
vjuns syfte och ramar. Samma inledande fråga ställdes till alla grupperna. Gruppintervjuerna 
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var lite olika långa, mellan 25- 60 minuter, något som styrdes av deltagarnas tid. Samtliga grup-
per fick samma nyckelfråga (Wibeck, 2010). Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Analysprocessen 
Vald analysmetod var kvalitativ innehållsanalys. Detta för att komma åt de ”innehållsliga” 
aspekterna av materialet. Efter transkribering kodades materialet genom en noga definierad 
process som beskriver analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, ka-
tegori och tema (Lundman & Graneheim, 2008). 

Transkriberingen/texten av fokusintervjuerna har utgjort analysenheten. Ur analysenheten i sin 
helhet framträdde två domäner, vilket här utgörs av de frågor som ställts i intervjun – fram-
gångsfaktorer respektive svårigheter i att leda systematiskt förbättringsarbete. Eftersom fram-
gångsfaktorer och svårigheter utgör varandras motsatser och alltså är ”två sidor av samma 
mynt”, valdes att betrakta dem som en sammanhållen domän. Nästa steg blev att urskilja me-
ningsenheter, de meningsbärande delarna (Lundman & Graneheim, 2008). När detta gjorts vid-
tog nästa steg – s.k. kondensering av meningsenheterna, för att få mer koncentrerade beskriv-
ningar. Efter detta genomfördes en kodning, för att kunna hitta kategorier och teman (Lundman 
& Graneheim, 2008). 
De olika gruppernas svar analyserades först var och en för sig, därefter gemensamt. Detta för 
att tidigt kunna upptäcka likheter och skillnader mellan grupperna.  
I flera av transkriberingarna var det ibland svårt att höra vad personerna sade. Dessa partier 
markerades med tre punkter inom parantes. Mumlande, tvekan, skratt och störande biljud är 
inte transkriberat. Många partier innehåller sekvenser där man avbryter varandra och det koda-
des likadant som när det var svårt att höra av andra anledningar. Tvekan markerades med tre 
punkter efter varandra, likaså ofullständiga meningar. 
Varje grupp analyserades var för sig initialt (varje grupps svar blev egen analysenhet) och där-
efter lades analysenheterna ihop. Detta för att se om det gick att utläsa skillnader mellan grup-
perna. Detta var visserligen inte det primära syftet utan något som lades till utifrån tidigare 
nämnd olikhet i sammansättning av grupperna. Efter identifierades det meningsbärande delarna 
av texten ut – meningsenheterna. Dessa kortades ner och förenklades, utan att förlora sin me-
ning – kondensering till koder. Färgmarkeringar (olika färger för respektive grupp) på koderna 
underlättade sedan att jämföra gruppernas svar, innan de sorterades in i kategorier. Utifrån ka-
tegorierna utmejslades sedan fram teman, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och delades in i meningsen-
heter, som kondenserades, kodades, kategoriserades och utmejslades i teman. 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

 

När vi har provat, så 

märker vi att tiden 

krävs om man ska 

lyckas med förbätt-

ringsarbetet. 

För att kunna ar-

beta med förbätt-

ringar krävs tid. 

Tiden är avgörande Det måste finnas tid Förutsättningar 

Det är ju helt avgö-

rande att få snabb 

och korrekt utdata 

för att avgöra om 

det verkligen blev 

någon förbättrings. 

Om man ska veta 

att de tester man 

gör förbättrar be-

hövs snabb och kor-

rekt utdata. 

Att testa nya sätt 

kräver att man får 

bra data på resultat 

Utdata visar om 

man gör rätt saker 

Förutsättningar 

När jag skulle fixa 

allt själv så blev det 

svårt, inte som 

Chefen behöver 

stöd i arbetet  

Stödet är nödvän-

digt för att lyckas 

Stödet behövs Förutsättningar 
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förut när jag fick 

stöd, då gick det 

bättre. 

Flera gånger körde 

vi fast, jag visste 

inte hur jag skulle 

gå vidare och göra 

rätt. 

Det är svårt att veta 

hur man ska göra 

rätt i förbättringsar-

betet 

Hur gör man bra 

förbättringar 

Förstå hur man ska 

göra 

Kunskap/kompe-

tens 

För att snabbt 

skapa ett NY-läge 

behöver evidens, 

riktlinjer och best 

practice lättillgäng-

ligt. 

Det krävs best prac-

tice och evidens 

Best practice och 

evidens 

Veta vad man ska 

uppnå 

Kunskap/kompe-

tens 

När vi arbetade i 

värdebaserad vård 

projektet blev det 

tydligt vilken roll 

mandaten har 

Mandaten viktiga 

för att få fortsätta 

och för att frågan 

ska prioriteras 

När det tar tid, så 

krävs mandat för 

att få fortsätta 

Få mandat att 

fortsätta 

Makt/mandate 

Flera gånger ham-

nade vi i frågan om 

vem som har man-

dat att bestämma 

om ett nytt arbets-

sätt 

När det blir frågor 

om vem som gör 

vad är rollerna vik-

tiga 

Det är viktigt att det 

tydlighet i roller 

Vem gör vad? Makt/mandate 
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Etiska överväganden 
Att göra etiska avväganden är mycket viktigt i all forskning. Det är centralt att deltagande får 
information om forskningens syfte och innehåll, att det är tydligt att medverkan är frivillig och 
kan avbrytas när som helst. Det är också viktigt att deltagare i studien erbjuds ta del av den när 
den är klar. Alla deltagare i denna studie fick ovan nämnda information och erbjudande. Texten 
är avidentifierad så att enskilda personer inte kan identifieras. Studien innehåller inte känslig 
data och krävde därför inte etisk prövning (Etikprövningslagen, 2003:460).  
Att undertecknad som studiens författare arbetar som chef i den organisation där hälften av 
fokusgrupperna verkar, kan möjligen väcka några etiska funderingar. Det kan ju alltid finnas 
en risk att intervjupersonerna påverkats av detta faktum. Gruppmedlemmarna fick dock frågan 
att delta i fokusgruppsintervju, vid ett tillfälle då jag inte var med och har därför haft möjlighet 
att avstå. Jag har betonat, till den chef som tog upp frågan om deras medverkan, att en förut-
sättning för medverkan är att alla i gruppen ska aktivt tacka ja, för att ingen ska behöva känna 
sig utpekad.  

Resultat 
Resultatet av fokusgruppintervjuerna visar att chefs- och ledningspersonernas upplevelse av att 
leda systematiskt förbättringsarbete kan beskrivas i tre teman – förutsättningar, kompetens/kun-
skap samt makt/mandat. Dessa tre teman utgörs i sin tur av sju kategorier: tid, stöd, förbätt-
ringskunskap, utdata, kunskapsunderlag, makt och roller.  

Frågan som ställdes gällde både framgångsfaktorer och svårigheter. I analysen framkommer att 
svårigheterna är desamma som frånvaro av framgångsfaktorer. För ökad enkelhet i framställ-
ningen valdes därför att beskriva framförallt framgångsfaktorer. 

Det fanns inga tydligt skillnader mellan grupperna.  Grupp D, som utgjordes av endast läkare, 
lyfte samma frågor som de andra grupperna vilket resulterade i samma kategorier som de andra 
grupperna.  

 

1. Förutsättningar 
1 a.Tid  
Tid avsatt för förbättringsarbete var en av de mest nämna framgångsfaktorerna. Flera deltagare 
kunde beskriva framgångsrika projekt med systematiskt förbättringsarbete och då minnas att 
just tiden de fått avsätta gjort att det blev möjligt. Många betonade att de få gånger de faktiskt 
schemalagts för att driva förbättringsarbete blev det väldig kraft i utvecklingen.  
 
”det är väldigt roligt att arbeta med förbättringsarbeten och förändringsarbeten men det är 
problem tycker jag också det här dagliga som tar över, man gör så mycket akututryckningar 
hela tiden…” (Grupp B) 
 
” Det hade vi väldigt bra i höstas. Vi hade mycket överanställning på barnmorskor, vi hade 
alldeles för många. Och vi fick väldigt mycket gjort då, jag kunde ge tid och det bara bubblade 
upp idéer som kunde iscensättas” (Grupp C) 

Tiden betonades av flera som den enskilt viktigaste faktorn.  
” när vi satt i projektet och hade lagt ifrån oss mobilerna, bestämt oss för att, nu, jäklar, skulle 
vi ägna hela dagen åt vårt förbättringsarbete, ja jisses vad kreativa vi blev, och hann med 
massor…” (Grupp B) 
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Bristen på tid, och framförallt något längre sjok av sammanhållen tid, beskrivs av alla som en 
av de största svårigheterna i arbetet med systematiskt förbättringsarbete.  

”alla har vi jättestora grupper där det är svårt att vara en närvarande och ledande chef. Och 
kombinerat med att det finns ganska mycket administrativa bördor…så räcker det ändå inte 
riktigt till med tid” (Grupp A) 

” när jag blir avbruten hela tiden, så är det som att jag och vi får börja om nästan varje gång, 
och jag blir tröttare än rimligt, så att säga, än vad jag borde bli.” (Grupp D) 

En del av tidsbristen förklarades med att det var stor omsättning på personal så chefen fick ägna 
mycket tid åt att introducera nya medarbetare och de mer erfarna sjuksköterskorna fick ägna 
mycket tid åt att lära upp dem kliniskt.  

”Vem orkar jobba på en vårdavdelning från det att man är 25 tills man är 65. Så vi förlorar 
dem…när de är 40 och har skolbarn och är som superbäst… och kan avancerad neonato-
logi…då slutar de för att blir BVC-sköterskor för att slippa nätterna.” (Grupp C) 

…får man för mycket omsättning så är det jättesvårt, det blir för tufft för de nya att även driva 
förbättringsarbeten.”(Grupp A) 

 
1.b Utdata 
Svårighet att få tillgång till bra utdata för att både analysera sitt NU-läge och formulera önskvärt 
NY-läge togs upp i alla grupper. En stort mått av frustration kunde skönjas i alla grupper, där 
man uttryckte att det var nästan omöjligt att både utdata och att veta om den egentligen var 
korrekt. Ett flertal personer påpekade att IT-folk inom vården ofta är vårdfolk som skolats om, 
och inte professionella IT-specialister. 
”Ofta när man får utdrag ur kvalitetsregistren eller journalmallarna så finns en osäkerhet, är 
det verkligen detta vi behöver veta i förbättringen.” (Grupp D) 
”…så sjukt lång tid innan man kan få ut utdatan, går inte att veta om det speglar åtgärden, när 
det tagit så lång tid…” (Grupp B) 
 
Ett flertal personer uttryckte att när de IT-system de vanligtvis får data ut inte fungerat började 
de samla in data manuellt, med papper och penna. En konsekvens av detta är att den snabba 
återkoppling som kunde ges till både förbättringsteam och resten av medarbetarna skapade stort 
engagemang.  
”…eftersom våra stödfunktioner har flyttat länge ifrån oss nu…” (Grupp C) 
”utan det stöd vi nu får i värdebaserat vård-projektet, hade det här inte gått. Det är ovärder-
ligt!”(Grupp D) 
”när vi lyckades få siffror på våra nya arbetssätt var det som att allt lossnade, alla inblandade 
fick ny energi och ville genast jobba vidare…” (Grupp B) 
 
1.c Stöd i processarbete 
Att leda förbättringsarbete är en process, där olika professioner ofta deltar och ska samordnas 
och coachas mot samma mål. Tillgång till en coach/processledare framhålls som en viktig fram-
gångsfaktor. 
”så räcker det inte till för att ge optimala förutsättningar för … i kvalitetsarbetet i chefsrollen.” 
(Grupp A) 
”man måste lägga tid på vem, vad, rutiner och framförallt uppföljning. Det kan man inte göra 
själv som chef, behövs någon annan, ett slags stöd. När vi hade coach i kvalitetsregisterarbetet 
så skötte hon allt, datauttag, powerpoint och bokning av möten. Det var så skönt.” (Grupp B) 
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”jag varken kan eller har tid att sköta allt i förbättringsprojekt, det har fungerat bäst när någon 
annan har den rollen” (grupp D) 
När man haft detta stöd har man känt en stor trygghet och kunnat ägna sig åt själva förbättrings-
arbetet. Betydelsen av processtöd var mer tydligt uttryckt i hos cheferna än hos läkargruppen. 
 

2. Kunskap/kompetens 
2.a Förbättringskunskap 
Att ha kunskap om förbättringsarbete framhölls som en viktig framgångsfaktor. Att behovet av 
specifik kunskap i förbättringsarbete var så pass stort, hade för de flesta kommit av erfarenhet, 
de hade så att säga upptäckt detta under resans gång. Ingen av de svarande hade förstått detta 
innan de börjat arbeta med förbättringar. Flera beskrev att de innan de börjat leda/arbeta med 
förbättringar levt i en föreställning om att de flesta kunde jobba med förbättringsarbete, utan 
specifik kunskap om detta. 
 
”att leda förbättringar, svårt, kräver så mycket av en, var ska man börja, vilken tråd nystas 
först och sånt…jag tappar ibland tråden” (Grupp B) 
”min man jobbar inom kommunen, där jobbar man mer med chefernas olika delar i förbätt-
ringsarbete, dom får lära sig statistik och gruppsykologi, inget jag lärt mig här i alla fall.” 
(Grupp B) 
 
”jag har ju jobbat med Genombrott och förbättringshjulet, men det var lite svårt att förklara 
för de andra i teamet, vad hör hemma var. Förut när vi hade SKL-projektet så kunde hon som 
ledde det förklara på ett skitbra sätt. Jag var nog en sämre lärare.” (Grupp C) 
 
Denna brist var något som de flesta inte förutsåg när de började sina förbättringsarbeten, utan 
något som uppenbarade sig när det skulle samla in och tolka data och förstå vad nästa steg i 
förbättringsarbete skulle ta vid. 

”jag tycker ju att vi körde fast vid vissa lägen. Jag visste inte riktigt hur jag skulle gå vidare, 
vissa tyckte det var jobbiga förändringar och några började protestera” (Grupp A) 

”hade jag vetat vilka motstånd det väckte med det nya, hade jag inte blivit så ledsen när de 
gnölade under tiden”(Grupp D) 

Någon hade gått en 7,5 hp utbildning i förbättringskunskap och började förstå hur mycket kun-
skap om detta som finns. 

”ja, oj, det är mycket mer krångligt än vad man tror i början, många saker att tänka på, hålla 
reda på, fokusera och dessutom måste ju delaktighet till, utan delaktighet går det inte att få 
teamet att dra åt samma håll.” (Grupp A) 

 
2.b Kunskapsunderlag  
Att enkelt kunna hitta underlag för att sätta upp mål för sin verksamhet, utifrån bästa tänkbara 
NY-läge, beskrivs som en viktig framgångsfaktor. Många beskriver att när det funnits vårdpro-
gram/behandlingsprogram som beskrivit best practice/nationella riktlinjer i mer vardagliga or-
dalag och på ett mer konkret sätt¨, har detta varit till stor nytta i förbättringsarbete.  
”hur vet man vad som är det bästa? Vad är tillräckligt bra resultat för min avdelning, jättesvårt 
att veta tycker jag.” (Grupp B) 
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”När vi fick målvärden från ledningen, det här ska ni uppnå, det var mycket enklare än att bara 
bli bättre så att säga…” (Grupp A) 
 
”en hjälp skulle vara att få tydligare mål – vad är förbättringens mål” (Grupp B) 
 
”klinikchefen pratar ofta om nationella riktlinjerna, men det är svårt för medarbetaren att för-
stå, de är så generella, så övergripande, blir inga bra mål alltid.” (Grupp C) 
 
”nationella riktlinjer är gammal kunskap, om man vill leda utvecklingen måste man själv söka 
nyare kunskap, nyare artiklar…hänga med i fronten, liksom.” (Grupp D) 
 

3. Makt/mandat 
 
3a. Mandat /roller 
Många förbättringsarbeten berör patientens väg mellan enheter (stuprör). Det gör att när för-
bättringar ska testas eller utvärderas, så berörs flera enheter och det kan bli oklarheter om vem 
som har mandat att bestämma vad. Detta var ett återkommande tema i alla grupper. 
”En helt annan sak som är svår och vi ser svårigheter i förändringsarbetet är ju faktiskt vårdens 
komplexitet.” (Grupp D) 
 
”så fort du ändrar någonting i någonstans i kedjan så är det plötsligt fem avdelningschefer och 
fyra kliniker inblandade.” (Grupp B) 
”…man tycker man har världens smartaste idé så säger röntgen men nej det labbet är inte 
ledigt då, vi kan inte göra så.” (Grupp C) 
”vi äger väldigt sällan flödet från a till ö inom samma linjeorganisation. Vi måste samverka 
och det är det som är problemet, det är där vi faller. Vem bestämmer om vilka förändringar 
som måste göras egentligen?” (Grupp A) 
Betydelsen av mandat beskrevs också genom att betona att förbättringsarbetet ingår i någon 
form av övergripande process, ett teoretiskt ramverk som i det här fallet var sjukhusets arbete 
med värdebaserad vård. 
”att vårt arbete efterfrågats av sjukhusledning var helt avgörande. Annars hade det nedpriori-
teras, det är jag helt säker på. (Grupp D) 
”märktes direkt när den nya sjukhusdirektören kom, oj oj kommer han fatta vårt värdebaserad 
vårdarbete, kommer han också låta oss fortsätta, prioriteras det?” (Grupp D) 
Grupperna med chefsuppdrag pratade en hel del om roller och mandat i förbättringsteamen.  

Flera chefer hade beskrivningar på hur förbättringsteam vid flera tillfällen hade kört fast för att 
rollerna och mandaten inte varit tydliggjorda, och att en bit in i arbetet, när nya arbetssätt skulle 
testas så aktualiseras frågan om mandat. Vem äger vilka frågor och vem kan/får/ska bestämma 
att någon annan behöver arbeta på ett lite annat sätt. De dubbla ledarskapslinjerna (läkare och 
annan personal) blev tydliga i dessa roll- och mandatfrågor. 

”vi började bra, men sedan när vi kom fram till att hela flöden, inklusive akutens prioriteringar, 
behövde ändras, blev det ju svårare. Vem skulle ta fighten med dem? Vår chef ville inte riktigt 
driva frågan, så vi fick byta fokus på arbetet, trots att vi identifierade det riktiga problemet.” 
(Grupp B) 

”jag tog upp frågan om vi kunde ändra i bemanningen för att klara det vi ville uppnå men fick 
klart för mig att det var en mycket större fråga och att jag inte hade mandat att driva den” 
(Grupp A) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Att använda sig av fokusgruppsintervjuer för att få fram upplevelser, tankar och reflektioner 
har klara fördelar (Wibeck, 2010). Möjligen kan gruppintervjuer innebära att resonemangen 
blir lite mindre djuplodande än enskilda intervjuer, där intervjuarna kan följa upp svaren och 
ställa följdfrågor. Fokusgrupperna i denna studie har varit mycket engagerade och uttryckt stor 
tillfredsställelse över att få tillfälle att diskutera ämnet. Det stora engagemanget gjorde att det i 
alla grupper fanns partier i inspelningen som inte gick att höra på grund av att man talade i mun 
på varandra. Dessa partier är markerade så att det syns var det är i transkriberingen. En funde-
ring är om det därmed riskerar att väsentliga kommentarer missats. Materialet är dock omfat-
tande så risken kan inte anses som överhängande. 
 
Moderatorns roll påverkar alltid intervjun, på ett eller annat sätt, enligt Wibeck (2010). Att 
intervjupersonerna valts ut och tillfrågats genom personliga kontakter, och flera av dem på det 
arbetsställe där jag är verksam som utvecklingschef/biträdande verksamhetschef, kan möjligen 
ha påverkat resultatet, och det faktum att jag varit moderator under intervjuerna. För att minska 
eventuell negativ påverkan av detta, till exempel oro för att yttra sig obekvämt, betonade jag i 
inledningen av dessa intervjuer att jag gör studien för att förstå mer om deras förutsättningar 
för att leda systematiskt förbättringsarbete, eftersom det är viktigt för att sjukvården ska kunna 
förbättra dessa förutsättningar. I början av intervjun har jag även betonat konfidentialiteten och 
anonymiteten. Jag är inte närmaste chef över någon av de intervjuade. 
 
Att medlemmarna i grupperna kände varandra har vissa fördelar enligt Wibeck (2010), nämli-
gen att social osäkerhet i ny grupp skulle kunna hindra vissa personer att uttrycka sina åsikter. 
Å andra sidan, som Wibeck (2010) kan det i en existerande grupp ha utvecklats roller, som gör 
att deras åsiktsuttryckande skulle kunna färgas av dessa roller. Om man väger samman dessa 
olika risker med ”nya” och ”gamla” grupper så finns det ingenting som hindrar att man använ-
der redan existerande (”gamla”) grupper (Wibeck, 2010). 
Antalet personer i fokusgrupperna varierade mellan fyra och sex, vilket också rekommenderas 
som lämplig gruppstorlek av Wibeck (2010). 
Längden på fokusgruppsintervjuerna kan också nämnas som en möjlig brist. Tjugofem till tret-
tio minuter är kortare än de flesta fokusgruppsintervjuer, även om det inte finns någon tydlig 
konsensus om optimal tidsomfattning. Att intervjuerna inte blev längre hade två orsaker: dels 
berodde det på att i tre av grupperna känner personerna varandra väl, vilket gjorde att tid inte 
behövdes för socialt introduktionsprat. Den fjärde gruppen, som bara delvis kände varandra, 
hade dock tidigare under dagen arbetat med gemensamma frågor, så de hade också etablerat en 
relation som grupp, vilket gjorde att tidskrävande introduktion inte behövdes. Den andra anled-
ningen var att grupperna helt enkelt inte hade så väldigt mycket mer tid att avsätta till fokus-
gruppsintervjun.  
I resultaten framkommer att alla grupperna betonar tiden, eller snarare bristen på tid, som en 
avgörande faktor i arbetet med systematiskt förbättringsarbete. Det var tydligt att den upplevda 
tidsbristen även gäller i sammanhang såsom dessa fokusgruppsintervjuer. Engagemanget var 
stort men tidspressen fanns även här. 
 

Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Att säkerställa att studien har en hög tillförlitlighet eller reliabilitet är viktigt. Med tillförlitlighet 
och reliabilitet avses den noggrannhet och säkerhet man kan uppnå med det mätinstrument man 
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använder (Carlsson, 1990; Patel & Davidson, 2011). Det bästa sättet att se värdera tillförlitlig-
heten/reliabiliteten är se om flera oberoende bedömare får tillräckligt lika resultat oberoende av 
varandra, dvs materialet har då hög s k interbedömarreliabilitet (Patel, & Davidsson, 2011; Wi-
beck, 2010). Detta är dock inte alltid möjligt då kvalitativ innehållsanalys är tidskrävande. Att 
en och samma moderator leder alla fokusgrupper ökar tillförlitligheten/reliabiliteten då variat-
ionen som moderator utgör, blir minimerad (Wibeck, 2010). Att moderatorn är tränad i inter-
vjuande ökar också oftast tillförlitligheten/reliabiliteten. Då jag är tränad i intervjumetodik ge-
nom psykologutbildning och andra utbildningar och jag var moderator för alla intervjuer, finns 
skäl att anta att tillförlitligheten/reliabiliteten är acceptabel. Det är av naturliga anledningar be-
tydligt svårare att säkerställa hög tillförlitlighet/reliabilitet i kvalitativ forskning än i kvantitativ 
(Patel & Davidsson, 2011). 

Andra viktiga metodologiska beaktanden gäller studiens trovärdighet eller validitet. Patel & 
Davidson (2011) menar att validitet i kvalitativa studier inte riktigt går att mäta på samma sätt 
som i kvantitativa studier, utan ”i det kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka före-
teelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kul-
tur”(s 105).  Wibeck (2010) resonerar om huruvida trovärdighet är ett mer passande begrepp 
när det gäller fokusgruppsintervjuer. Med trovärdighet menas här att man verkligen studerat det 
man avsett studera, vilket även kallas intern validitet (Wibeck, 2010). Trovärdigheten i studien 
kan förmodligen anses tillfredsställande eftersom varje grupps svar i analysen genererade näs-
tan identiska kategorier. 

Den externa validiteten, även kallad generaliserbarheten (Wibeck, 2010) avser, till skillnad från 
den interna, i vilken utsträckning studiens resultat är generaliserbart till större och andra popu-
lationer (Carlsson, 1990, Patel & Davidson, 2011). Det är svårt uttala sig med hög säkerhet om 
generaliserbarheten i resultaten i denna studie. Att den interna validiteten är hög och att fokus-
gruppernas medlemmar är en heterogen grupp, med representation från både primärvård, spe-
cialistvård och ett flertal yrkesgrupper och medicinska specialiteter, talar för en acceptabel ge-
neraliserbarhet.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie pekar på att chefer och ledare i hälso- och sjukvården efterlyser förut-
sättningar, kompetens och mandat att leda systematiskt förbättringsarbete. Kompetens och 
mandat är i viss bemärkelse också förutsättningar och därför kommer i texten nedan att med 
ordet förutsättningar avses allt det som framkommit i intervjuerna. De olika kategorierna kom-
mer dock att diskuteras var och en för sig för att analysera vad som skulle kunna göras och för 
idéer för fortsatt forskning. 

Som tidigare beskrivits så befinner sig de intervjuade personerna både i mikrosystemsnivån och 
mesosystemsnivån. Det är därför värt att fundera över varför de beskriver att de skulle behöva 
mer stöd för att uppnå dessa förutsättningar, det vill säga att de inte upplever sig vara en till-
räckligt exekutiv del av mesosystemet med förändringsmakt, i dessa frågor. Att chefer kan upp-
leva sig ha brist på mandat för förändringsarbete beskrivs också i en studie om implementering 
om Lean i svensk sjukhusmiljö (Lindskog, 2016).  

Den fundering som dyker upp är om det i andra delar av mesosystemet, som kanske ligger 
närmare makrosystemen, dvs landstingens och regionernas ledningskontor och politiska före-
trädare, fattas och utformas det som skulle kunna utgöra strukturellt stöd för både chefer, ledare 
och mikrosystemen. Det man kan uttolka ur resultaten är att det mest efterfrågade är tid, som 
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reserverats för förbättringsarbete. I mesosystemen finns landstingens och regionernas system 
för ekonomi- och personaluppföljning. Tid för förbättringsarbete kan ses som en kostnad, en 
kostnad som troligtvis är en investering, men som behöver ha en finansiering. Alternativet är 
att förbättringsarbete ska ske på små stunder, på tid där den sedvanliga sjukvårdsproduktionen 
av någon anledning inte kräver personalens uppmärksamhet. Det kan då inte tolkas som att 
uppdragsgivaren anser förbättringsarbete som prioriterat. Att prioritera det behöver innebära att 
göra det synligt i uppföljningssystemen. Mesosystemen skulle därför kunna stimulera detta ge-
nom att ”produktionsdefiniera” tid för förbättringsarbete så att det fredas, utförs och följs upp.  

I dag följs verksamheten upp på aktiviteter som bedömts vara värdeskapande för patienten (be-
sök, vårddagar och andra kvantitativa variabler), värdeskapande för medborgare/skattebetalare 
(följsamhet till budget) och med motsvarande logik skulle systematiskt förbättringsarbete 
kunna anses som värdeskapande för verksamheten och för patienterna. Den befintliga uppfölj-
ningen sker månadsvis, tertialvis och årsvis. Att tydligt markera förbättringsarbetet som en vär-
deskapande aktivitet skulle förmodligen även ha den ”bieffekten” att arbetsmiljön förbättrades, 
eftersom hälso- och sjukvårdspersonal är välutbildade medarbetare som ofta strävar efter för-
bättring. Att mesosystem så tydligt skulle efterfråga, prioritera och följa upp medarbetarnas 
idéer, engagemang och förbättringsvilja skulle troligtvis bidra till hela organisationens fram-
gång.  

I internationellt erkänt framgångsrika organisationer såsom exempelvis Intermountain Health 
Care System i Utah, USA, är förbättringsarbete någon som är en helt självklar del för chefer 
och ledare (Daneryd, Stenberg & Elg, 2014). Det anses inte som en valfri eller ”lyxig” del av 
ledarskapet utan som en helt nödvändig del i hela verksamhetens framgång. Som chef och le-
dare ingår det i arbetet att utbilda sig i förbättringskunskap och leda/driva förbättringsarbete. I 
det som motsvarar mesosystemet i deras verksamhet finns ett institut för lärande och förbätt-
ringsarbete. Liknade modeller finns i vissa svenska landstings mesosystem, exempelvis Qul-
turum i Jönköping (www.qulturum.se). 

Nästa fråga som möjligen är ännu viktigare är tillgången på valid och reliabel utdata som säger 
någonting om verksamhetens resultat och processer, vilket också betonas av Sörqvist (2004). 
Hur ska ledare och personal ha en rimlig chans att veta om en förändring är en förbättring om 
man inte har tillgång till mått, mätning och resultat? När utformning av journaler, kvalitetsre-
gister och andra system som kan säga något om vårdens resultat har aggregerats till högre nivåer 
och alltså kommit längre från verksamheten har man möjligen vunnit en standardisering men 
förlorat möjligheten till kortare loopar av återkoppling av meningsbärande resultat. Här är det 
troligtvis så att mesosystemsnivån behöver kraftsamla för att stödja mikrosystemsnivå i att få 
pålitliga resultat enkelt och ofta. Förändrade arbetssätt behöver kunna läsas av förhållandevis 
enkelt för att utvärderas. Det innebär att det behöver vara enkelt att få till en baslinje på ett 
resultat, göra en förändring och lika enkelt få data som visar om resultatet påverkades eller inte. 
Det kan te sig alldeles självklart, men resultaten i studien visar att det inte är en självklarhet i 
alla delar av sjukvården. Om detta skulle fungera, så är troligtvis sättet på vilket förbättringarna 
sker mindre viktigt att styra, möjligen tvärtom. Frihet att utforma ”huret” i förbättringsarbetet 
verkar engagera personal och även läkarna (Andersson 2013a) vilket är en viktig framgångs-
faktor (Li et al, 2015; Wentlandt, 2016). Andersson (2013b) visade att mesosystemsnivån kan 
stimulera förbättringsarbete genom att uttala sitt stöd och uppmuntra mikrosystemen att enga-
gera sig, men möjligen krävs det att vissa strukturer stödjer att exempelvis satsningar på pati-
entsäkerhet också ger mätbara resultat. 
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Förbättringsstöd med hjälp av förbättringscoacher, personer som kan generisk förbättringskun-
skap, oberoende av någon särskild medicinsk specialitet, skulle också troligtvis vara en under-
lättande förutsättning, något som beskrivits av Godfrey (2013). Om mesosystemet hade möj-
lighet att utbilda och tillhandahålla sådana förbättringscoacher, så att verksamheten skulle 
kunna använda dem som ett slags internkonsulter så skulle det troligtvis både bli bättre stöd för 
verksamheten än helt utifrån kommande konsulter, och dessutom skulle dessa personer kunna 
fungera som kunskapsbärare för spridning av förbättrade arbetssätt inom hela verksamheten. 

Som Andersson (2013a) visar är en viktig faktor för systematiskt förbättringsarbete att det finns 
någon form av modell för spridning av resultat av förbättringsarbeten. Ett gemensamt lärande 
både inom och mellan verksamheter är förmodligen en effektiv åtgärder för att förbättra sjuk-
vården. Men även här behöver det finnas en konsensus på vilka viktiga uppföljningsparametrar 
som faktiskt säger något om sjukvårdens resultat. Det är alltså viktigt att inte bara satsa på det 
som är politiskt prioriterat under en viss period, exempelvis väntetider och tillgänglighet. Allt-
för ensidig satsning på exempelvis tillgänglighet riskerar att nedprioritera andra viktiga 
aspekter, såsom vård för personer med kroniska sjukdomar, vilket Närlid visar (2012). 

Fredriksson et al (2014)  visar att genom exemplet nationella kvalitetsregister att satsningar från 
makrosystemet inte alltid når ut till mikrosystemet utan att det finns en mottagarstruktur i meso-
systemet för översättning, stöd och uppföljning. Intervjupersonerna i Fredrikssons et al studie, 
som befinner sig i mesosystemet, beskriver att trots att alla är överens om att kvalitetsregister 
är en viktig del i kunskapsutveckling och uppföljning så ser man att mikrosystemen inte har 
förutsättningar att arbeta med dem på ett önskvärt sätt, inte minst brist på tid för registrering 
nämns. 

Att cheferna och ledarna som intervjuats tydligt beskrivit att en förbättring av mesosystemens 
struktur för de stödsystem som mikrosystemen behöver, visar att det troligtvis behöver göras 
en förstärkning av detta stöd i mesosystemsnivån. En satsning skulle kunna ha möjlighet att öka 
både effektivitet och systematiskt förbättringsarbete i mikrosystem, samt ge större effekt av 
makrosystemsnivåns satsning, såsom nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser, nationell 
riktlinjer m.m. Detta stämmer väl överens med det remissvar som Myndigheten för vårdanalys 
lämnade utredning ”mot en samlad kunskapsstyrning” (2014) och detta belyses även i deras 
uppföljning av nationella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system (2015). Där 
konstateras att ”många aktörer gör ett fullgott arbete inom sina ramar och förutsättningar, men 
processen tenderar att avstanna i en kedja där många olika aktörer ansvarar för olika delar av 
genomförandet. Vissa regioner och landsting har utvecklat mottagarstrukturer för nationella 
riktlinjer men vårt huvudsakliga resultat är att det finns stora variationer och bristande syste-
matik i arbetet”. 

Socialdepartementet tillsatte år 2013 en utredning om effektiviteten i hälso- och sjukvården 
vilket resulterade i en SOU 2016. Några slutsatser ur den utredning kan bidra till förståelsen för 
varför mikrosystemet chefer och ledare inte tycker sig ”äga” frågorna om tid och andra förut-
sättningar för det systematiska förbättringsarbetet. Det verksamhetsnära stödet har minskat, 
men antalet controllers m.m. som efterfrågar uppgifter från mikrosystemsnivån, har ökat på 
mesosystemsnivån. Detta medför sannolikt en ökad administrativ börda på mikrosystemet, med 
tidsåtgång som möjligen skulle kunna användas till förbättringsarbete m.m. 

Kanske är det så att inte bara mer resurser och kompetens i det enskilda mesosystemet räcker, 
utan landsting/regioner behöver samordna och ibland likrikta vissa mer omfattande stödsystem 
såsom informationshantering, uppföljningssystem, strukturer för e-hälsofrågor och kompetens-
försörjning. I exemplet med kvalitetsregister kan detta belysas med vilka frågor mesosystemet 
skulle behöva samordna och stärka (till exempel direktöverföring mellan kvalitetsregister och 
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journalen, på sikt integrering, resurser för förbättringsarbetet utifrån journal- och registerdata, 
juridisk vägledning och tekniska investeringar) men inte exempelvis vilka frågor som ska ingå 
i ett kvalitetsregister, vilket förstås behöver besvaras av professionen. 

Varför lyckas inte mesosystemsnivån generellt bättre i att skapa de förutsättningar som mikro-
systemsnivån efterlyser? Ett möjligt svar är att det många gånger helt enkelt saknas de ekono-
miska och kompetensmässiga resurser som behövs för att bygga och underhålla dessa stödjande 
strukturerna. Som beskrivits i bakgrunden, så står Sverige inför mycket stora utmaningar vad 
gäller framtida finansiering av hälso- och sjukvården (Anell & Gertram, 2010). Regeringen har 
av den och andra anledningar tillsatt en utredning om att dela in landet i färre men större reg-
ioner (Finansdepartement, 2015). Det preliminära förslaget som lagts innebär att mesosystemen 
för hälso- och sjukvården kommer att bli förändrat. I de flesta fall kommer de att bli större och 
i bästa fall skulle de kunna ge en större ekonomisk möjlighet att skapa strukturer för att under-
lätta för mikrosystemen på det sätt som denna studie visat behov av. Om den nya indelningen 
av Sverige i storregioner blir verklighet, kan det möjligen vara värt att i förväg tänka hur struk-
turer för mer och bättre stöd för systematiskt förbättringsarbete till mikrosystemen skulle kunna 
byggas inom dessa nya storregioners mesosystem. 

Slutsatser 
Studien visar att chefer och ledare i hälso- och sjukvården nämner tid, förutsättningar och man-
dat som framgångsfaktorer för att leda systematiskt förbättringsarbete. Dessa aspekter återfinns 
främst inom mesosystemsnivåns ansvar varför det är en viktig uppgift för mesosystemen att 
skapa strukturer för och följa upp resultat av systematiskt förbättringsarbete inom sjukvården. 
Det skulle kunna vara ett sätt att skapa mer hälsovärde för ändliga resurser. 
 

Praktiska implikationer, nyttan med studien och behov av fortsatt 
forskning 
 

• Chefer och ledare behöver bättre förutsättningar, framför allt mer tid, för systematiskt 
förbättringsarbete 

• Mesosystemen behöver ge mer strukturellt stöd åt chefer och ledare i mikrosystemen 
för att stimulera och stödja deras systematiska förbättringsarbete 

• Nyttan med denna studie är att den belyser vad chefer och ledare själva anser vara 
framgångsfaktorer för att leda systematiskt förbättringsarbete 

• Fortsatt forskning behöver fokusera på hur stödet på mesosystemsnivån kan förbättras 
och utformas, så att mikrosystemen får det stöd de upplever sig behöva 
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Bilaga 1. 
 
 
Datum 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i fokusgruppsintervju för magisterexamensuppsats i ämnet 
”Att leda systematiskt förbättringsarbetet – framgångsfaktorer och svårigheter” 
 

Bakgrund och tillfrågan om deltagande 
Att chefer och ledare är viktiga nyckelpersoner för systematiskt förbättringsarbete i hälso- och 
sjukvården är väl känt. Mindre känt är vad dessa personer själva tycker är framgångsfaktorer 
och svårigheter i detta arbete. Därför vill jag undersöka detta närmare och tillfrågar därför dig 
om ditt deltagande i en fokusgruppsintervju där du kommer att få beskriva din upplevelse av 
framgångsfaktorer och svårigheter i att leda systematiskt förbättringsarbete. Enskild individer 
och deras svar kommer inte att kunna identifieras i studien. 
Intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ut för analys. Dina svar och resultat kommer 
att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du 
kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange 
orsak. 

Hantering av data 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 
resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 
 
Kontakt 
Jag ber dig ta ställning till din medverkan och meddela din chef senast den… 
Om du har frågor, vänligen kontakta mig: 
 
 
 
Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef 
070-6112091 
asa.tornkvist@akademiska.se 
 

 


