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Sammanfattning 

 

Datum:  2011-03-01 

Nivå:   Kandidatuppsats innovationsteknik 

Författare:   Thereze Johansson Grabowska  

  Flöjtvägen 8 A 

  224 68 Lund 

Handledare:  Karin Berglund 

Titel: Förändringsprocessens betydelse – Om hur förändringen 

upplevs och vad den tillfört organisationen 

Universitetssjukhuset i Lund. 

Problemområde: Jag har studerat en förändringsprocess på 

Universitetssjukhuset i Lund gällande att ta fram ett nytt 

hanteringssystem för tvätt och förrådsförsörjning på sjukhusets 

avdelningar. Under förändringsprocessen introducerades 

deltagarna för ett nytt arbetssätt. Mitt intresse är att se hur 

förändringsprocessen har upplevts och vad den har tillfört 

organisationen.  

Syfte:  Mitt syfte är att utifrån studien lära om vad som gjorde att 

denna förändringsprocess blev vad den är och hur den upplevs 

av deltagarna samt att få en bättre förståelse för vad den har 

tillfört organisationen.  

Metod:  Under min studie har min roll som forskare till större delen 

handlat om att ta del av deltagares berättelser och gjort egna 

observationer gällande förändringsprocessen på sjukhuset. Min  

studie syftar på en forskningsstrategi där jag har fördjupat mig i 

en befintlig förändringsprocess tillsammans med dem som har  
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berörts av den. Studien är empiridriven och utgår ifrån berörda  

deltagares berättelser som jag har samlat in och analyserat 

enligt narrativ metod.  

Resultat:  Min studie beskriver förändringsprocessen och hur 

  den upplevs av dem som var delaktiga i den. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Ett intressant område inom organisationsstudier som har väckt min uppmärksamhet är 

att organisationsteorier får en större roll i organisationer. Organisationsteorier utvecklas 

samtidigt som tillämpning av dem i organisationer blir mer framträdande. Min 

uppfattning är att fler organisationer pratar om bland annat organisationsförändringar 

och organisationskultur som är en del av organisationsteorierna. 

Organisationsförändringar pågår i stor utsträckning och det finns olika många teorier om 

hur man skapar de bästa förutsättningarna för att förändringarna ska lyckas. Syftet med 

organisationsförändringar är ofta att effektivisera delar av organisationen. 

Organisationsteoriernas kraftfulla tillträde har påverkat många organisationer i stor 

utsträckning, vilket enligt mitt tyckande bidrar till effektivare förändringsprocesser med 

enklare hantering och bättre kommunikation.  

Jag har bedrivit en studie på Universitetssjukhuset i Lund (USiL) där jag har observerat 

och fördjupat mig i en av deras befintliga förändringsprocesser. Förändringsprocessen 

innebar att ta fram ett nytt försörjningssätt för tvätt och förrådsartiklar på sjukhusets 

avdelningar. För att kunna hantera förändringen tillsatte USiL en arbetsgrupp för att 

planera och genomföra förändringen. Men arbetsgruppen saknade kompetens inom 

förändringsarbete vilket troligtvis var det som gjorde att projektet misslyckades. Vid ett 

nytt försök anställde ledningen en projektchef med tidigare erfarenheter av att driva 

förändringar i projektform. Projektchefen inspirerade deltagarna och deras perspektiv på 

förändringsarbete ändrades. Förändringsarbetet ledde till en ny struktur gällande 

förändring och projekt vilket har fått stor betydelse för både förändringens resultat samt 

organisationens kommande förändringsarbete. Projektet blev lyckat och med dess 

genomslagskraft blev resultatet bättre än förväntat.  

Mitt förhållande till organisationsförändring och förändringsprocesser är att jag har 

berörts av detta område under mina studier i innovationsteknik på Mälardalens Högskola , 

i företagsekonomi vid Lunds Universitet samt i praktiken på USiL där jag studerade det 
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redan nämnda förändringsprocessen. Under mina universitetsstudier har mitt intresse för 

organisationsförändringar både väckts och ökat just med tanke på dess tillämpning för att 

driva förändringar på ett effektivt sätt. Idag ser man ett växande intresse för att driva 

projekt i organisationer för att främja dess utveckling. Det växande intresset för 

projektform som arbetssätt hos organisationer har uppkommit efter kraven att agera 

effektivt, nå resultat på utsatt tid och så med god kvalitet. Idag pågår en fortlöpande 

produkt och tjänsteutveckling i både samhälls och näringslivet vilket förutsätter att 

organisationerna kan hänga med. 

Jag har varit i kontakt med personer som varit delaktiga i arbetet med att ta fram det nya 

försörjningssättet på USiL, från planering till införande, vilket har gett mig en möjlighet 

att sätta mig in i hela förändringsprocessen från första tanken om behovet av ett nytt 

försörjningssätt till den färdiga lösningen och implementeringen på sjukhusets 

avdelningar. Dessa personer har berättat deras egna upplevelser om det nya 

försörjningssättet och framtagandet av det.  

Jag har utforskat två studieobjekt varav det ena är: 1) Hur upplever deltagarna 

förändringsprocessen. Det andra studieobjektet är: 2) Vad har det nya försörjningssättet 

tillfört organisationen.  

Vad som bör nämnas är att organisationen genomgick en förändring kring deras sätt att 

arbeta i projekt parallellt med att man skapade själva förändringsprocessen. Att 

introducera ett arbetssätt i projektform verkade nödvändigt för att kunna bedriva ett 

effektivt förändringsarbete med att ta fram ett nytt försörjningssätt, just med tanke på 

att man saknade tillräckligt med kunskaper om förändringsarbeten.   

 

1.2 Problemspecificering 

Mitt intresse är att förstå förändringsprocessens upplevda resultat. Genom att ha 

observerat avdelningar som använder det nya försörjningssättet och avdelningar där 

försörjningssättet ännu inte är implementerat samt tagit del av deltagarnas berättelser 



 

8 

 

om förändringen har jag utforskat hur processen upplevs av deltagarna och vad den har 

tillfört organisationen.  

Jag har tittat på hur det nya systemet implementerades och vilka förändringar 

förändringsprocessen medförde utifrån hur det fungerade tidigare och hur det fungerar 

nu. Därför har jag valt att fokusera på tidigare nämnda personers berättelser om: vad var 

det som hände, för att skapa en bild av deras upplevelser.  

Utifrån min studie vill jag få en ökad förståelse till frågan som ställs:  

Hur upplever deltagarna förändringsprocessen och vad har den tillfört organisationen?  

 

1.3 Syfte 

Mitt syfte är att utifrån studien lära om vad förändringsprocess på USiL har tillfört 

organisationen och hur den upplevs av deltagarna. Även få ökad förståelse för det nådda 

och upplevda resultatet. 

 

1.4 Disposition 

Nedan presenteras studiens olika kapitel: 

Kapitel 1. Inledning: Här förklarar jag studiens bakgrund och problemspecificering för att 

redogöra vad studien kommer att handla om och vilket studieområdet är.  

Kapitel 2. Metod: Här beskrivs vilka tillvägagångssätt som studien har haft . Studien är 

empiridriven vilket betyder att intervjudeltagarnas berättelser driver studien och utgör 

dess djup.  

Kapitel 3. Om sjukhuset: Här beskrivs försörjningssättet före och efter 

förändringsprocessen. Jag har strukturerat texten med hjälp av punkter för att läsaren 

ska få en bättre överblick. Jag har valt att ha detta kapitel tidigt för att läsaren ska lära 

sig om försörjningssättet vilket är studiens problemområde. Jag anser det enklare för 
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läsaren att förstå senare delar av studien om denne är bekant med försörjningssättet 

eftersom det återkommer under hela studiens gång. 

Kapitel 4. Empiri (Intervjudeltagarnas berättelser): Här presenteras deltagarnas 

berättelser i den ordning som intervjuerna är genomförda i. Min önskan är att fånga 

deltagarnas berättelser genom att göra deras röster hörda vilket jag bland annat har 

gjort genom att citera delar av intervjuerna. Studien är empiridriven, det vill säga att 

berättelserna driver studien.  

Kapitel 5. Teori: I detta kapitel presenteras teori inom organisationsteori och 

förändringsarbete som har betydelse för att kunna analysera den teoretiska 

vetenskapens kopplingar till berättelserna.  

Kapitel 6. Analys: Här knyter jag ihop studien genom att gå tillbaka till 

problemspecificeringen och försöka svara på mina frågeställningar utifrån det teoretiska 

och empiriska material som jag har samlat in.  

Kapitel 7. Diskussion: Här för jag en diskussion med egna tankar och argument kring 

analysen. 

Kapitel 8. Slutsats: Kapitlet presenterar en kort sammanfattning med utgångspunkt att 

svara på studiens frågeställning. 

Kapitel 9. Källförteckning: Här presenteras studiens källor. 

Kapitel 10. Bilagor: I detta kapitel följer studiens bilagor. 
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs den metod jag använde mig av i min studie. Avsnittet börjar med 

att presentera min roll i studien och följs av studiens tillvägagångssätt. Syftet med 

avsnittet är att belysa och motivera min valda arbetsmetod. Avsikten är att förmedla en 

klar och tydlig bild av studiens tillvägagångssätt och mina resonemang kring dessa. 

 

2.1 Min forskningsroll 

Under min studie har min roll som forskare till största delen handlat om att ta del av 

deltagarnas berättelser och gjort egna observationer gällande förändringsprocessen på 

USiL. Min studie syftar på en forskningsstrategi där jag har fördjupat mig i en befintlig 

förändringsprocess tillsammans med dem som har berörts av den. Det innebär att jag 

utifrån berörda deltagares berättelser och mina egna frågeställningar har gjort 

reflektioner kring förändringsprocessen och sedan knutit dem till vetenskapliga teorier, 

det vill säga vad forskningen säger.  

  Det centrala moment i min studie har alltså varit att fånga upp berättelser 

från deltagare, fördjupat mig i förändringsprocessen och reflekterat över vad 

förändringen har medfört. Genom detta förhållande har jag skapat en förståelse för hur 

behovet av ett nytt system för tvätt och förrådsförsörjningen uppkom samt hur 

förändringsarbetet med att ta fram ett nytt system har sett ut från början till att det 

färdiga systemet implementerades. Detta har gett mig en bra förståelse för att kunna 

reflektera över vad det nya försörjningssättet har tillfört organisationen samt deltagarnas 

upplevelser om det.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Vid kursstarten för uppsatsen letade jag efter en organisation med ett intressant område 

inom förändringsarbete att titta närmare på för att göra en studie. Organisationen skulle 

helst ha sitt säte i Lund vilket skulle göra det enklare för mig att besöka den då jag bor i 



 

11 

 

Lund. Av en tillfällighet arbetade en nära bekant, Torbjörn Harlenbäck, med ett 

förändringsprojekt på Universitetssjukhuset i Lund. Jag ringde Torbjörn och berättade om 

min uppsats och vad jag sökte. Jag fick veta mer om förändringsprojektet som innebar att 

ta fram ett nytt försörjningssätt för tvätt och förrådsartiklar. Torbjörn berättade även att 

förändringen hade medfört nya tankar kring projektarbete på sjukhuset. Därefter 

träffades vi för att se om sjukhusets förändringsarbete skulle kunna vara ett intressant 

område för min studie.  

Processen kring förändringen väckte min uppmärksamhet vilket också blev mitt 

studieområde. Denna förändringsprocess skiljde sig från hur tidigare förändringsarbeten 

hade gått till väga på sjukhuset. De höll på att genomgå ett byte från sjukhusets 

traditionella sätt att tänka och handla i förändringar som inte var tillräckligt effektivt till 

ett klassiskt projekttänk. Torbjörn som har tidigare arbetserfarenheter inom 

projektarbeten hade introducerat det nya sättet att se på projektarbeten på sjukhuset. 

Jag tyckte detta var intressant och ville fördjupa mig mer i deras förändringsprocess. 

Sedan satte jag igång att arbeta.  

Jag började med att planera inför arbetet. Sedan satte jag mig in i förändringsprocessen 

genom att söka fakta från delaktiga personer, observera den färdiga förändringen på 

sjukhusets avdelningar samt titta på avdelningar som inte hade genomgått någon 

förändring. Samtidigt sökte jag litteratur kring ämnet och antecknade sådant jag fann 

nyttigt för mitt arbete. Arbetet följdes sedan av intervjuer där jag ville ta del av 

deltagarnas berättelser om förändringsarbetet. Berättelserna jag har samlat in är 

berättade under intervjuer med personer som har varit delaktiga i arbetet med att ta 

fram det nya försörjningssättet från plan till införande på sjukhusets avdelningar . 

Eftersom jag tycker att berättelserna är intressanta vill jag ta tillvara och förmedla dem i 

min studie. Under studiens arbetsgång har en frågeställning vuxit fram om hur deltagarna 

upplever förändringsprocessen och deras upplevelser kring det nya försörjningssättet . 

Berättelserna har haft en stor betydelse för studien och är en utgångspunkt för den . Jag 

anser tillsammans med min handledare, Karin Berglund, att min studie drivs av 

berättelserna och att de utgör djupet i studien. Jag vill fånga berättelserna och framhäva 
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När människor berättar om en viss organisering som pågick  

eller pågår använder de berättelser. 

 (Czarniawska, 2005). 

 

 

vad de säger för att kunna förmedla deltagarnas röst. Berättelserna ger studien en 

riktlinje om vad jag rikta uppmärksamheten på i analysen.  

Det finns en förhoppning hos mig att studien ska ge några nya insikter som kan komma 

till nytta för USiL’s verksamheten vid deras fortsatta förändringsarbete. 

 

2.2.1 Narrativ metod 

Jag har valt att använda mig av narrativ metod även kallad berättelseforskning vid 

intervjuer med deltagarna. Narrativ metod beskrivs som ett tvärvetenskapligt eller 

tvärdisciplinärt fält som används för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga 

berättelser. Metoden förekommer vanligen både vid kvalitativt och kvantitativt 

orienterad forskning enligt Johansson, det vill säga 1) testanalys, 2) observationer, 3) 

intervju och/eller 4) audiovisuell inspelning och transkribering (Johansson, 2005:22). 

Narrativ metod har varit ett verktyg för mig att förstå uppbyggnaden av berättelsernas 

resonemang. Det är ett metodverktyg där jag har analyserat mina intervjuer som 

berättelser och fokuserat på de narrativa (berättande) aspekterna. Min önskan med 

denna valda metod är att deltagaren ska dela med sig av sin personliga berättelse om en 

eller flera aspekter kring förändringsprocessen för att få deras synvinklar: vad var det 

som hände, hur gick det till och när hände det. Jag har även iakttagit likheter och 

skillnader i berättelserna. Jag vill lyfta fram de berättande rösterna, berättelsernas 

innehåll och resonemang för att kunna förmedla berättarnas intressanta röster vilket har 

en stor betydelse för studien. 

 

 

 

 

Jag har intagit olika positioner och roller under studiens tolkningsprocess. Rollen som 

lyssnare till en intervjudeltagares berättelse, rollen som översättare av berättelse från tal 
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till skrift, som läsare av denna utskrift samt rollen som författare till den skrivna texten . 

Insamling av berättelser har skett genom antecknande under intervjuer men även 

bandinspelning för att ha möjlighet att återvända till berättelserna. Bandinspelningarna 

har dock inte transkriberats i sin helhet på grund av tidsbrist. Jag har dock valt att citera 

delar av intervjuerna för att förmedla deltagarnas berättelser och röster. Sedan har jag 

sammanfattat berättelserna utifrån mina tolkningar av deras berättelser. Då 

transkribering av intervjuer kräver mycket tid har jag valt att sammanfatta berättelserna 

på detta sätt för att hinna med flera intervjuer.   

 

2.3 Intervjustruktur 

Studien har totalt sju intervjudeltagare och nedan presenterar jag en tabell när, var och 

hur jag intervjuade dessa. 

2008-10-01 Torbjörn Harlenbäck Torbjörn presenterade 

förändringsprocessen under ett 

möte. Jag fick material om det 

nya försörjningssättet: 

projektplan, schema, mätningar 

m.m. 

2008-11-20 Camilla Kristoffersson Jag intervjuade Camilla. Hon 

berättade öppet om 

försörjningssättet. Jag styrde 

även in intervjun på olika tema. 

2008-12-03 Ing-Marie och Gunilla Jag intervjuade Ing-Marie och 

Gunilla på deras avdelning. Detta 

var studiens första intervju med 

personal på vårdavdelning. Jag 

hade missuppfattat deras roll 
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Intervjuerna bestod av både halvstrukturerade och strukturerade intervjuer. En 

halvstrukturerad intervju stöds av den narrativa teorin som Johansson förklarar 

(Johansson, 2005:245). Under en halvstrukturerad intervju hade deltagaren endast ett 

tema att hålla sig till vilket gav mycket större utrymme för denne att utveckla sin 

berättelse än en strukturerad intervju med färdigformulerade frågor. Därför har 

halvstrukturerade intervjuer används för att få mer fylliga och rika skildringar av de olika 

teman som studerades. De olika teman var: att berätta om förändringsprocessen, hur 

man har arbetat under processens gång, vilken relation deltagaren har till 

förändringsprocessen, deltagarens relation till logistik center och hur man arbetar med 

under implementeringen så vi 

fick reda ut oklarheter. Därför 

var jag mycket delaktig i 

intervjun. 

2008-12-03 Karin och Irene Jag intervjuade Karin och Irene 

på deras avdelning. Jag lät dem 

berätta öppet om 

försörjningssättet vilket de 

gladeligen gjorde. Vid några få 

tillfällen behövde jag ingripa för 

att föra samtalet vidare. 

2008-12-05 Torbjörn Harlenbäck Jag träffade Torbjörn för att få 

veta mer om processen under en 

öppen dialog. 

2008-12-17 Lars Bengtsson Lars och jag pratades vid via 

telefon. Jag höll intervjun till ett 

par tema som Lars berättade 

kring sedan ställde jag några 

strukturerade frågor till Lars. 
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förändringar. Vid de tillfällen jag ville ha svar på specifika frågor kontaktade jag 

respektive deltagare och ställde färdigformulerade frågor till denne där dennes svar 

användes för att fylla i eventuella tomrum och missuppfattningar från den tidigare 

intervjun.  

 

2.3.1 Urval 

I samråd med Logistik Centers projektledare Camilla Kristoffersson valdes två separata 

avdelningar på sjukhuset ut, avdelning 18 Thorax och avdelning 12 Ortoped, för att 

intervjuas. Dessa avdelningar valdes med utgångspunkt för hur lång tidsperiod de hade 

använt det nya försörjningssättet. Denna urvalsmetod betraktas som ett icke 

sannolikhetsurval. Jag ansåg tillsammans med projektledaren att för studiens betydelse 

krävdes ett par avdelningar som hade implementerat det nya försörjningssättet på deras 

avdelningar samt hanterat och använt systemet. Personalen bör känna systemets 

funktioner samt haft ett samarbete med LC för att ge aspekter på studiens övergripande 

syfte. Avdelning 18, Thorax, införde det nya försörjningssättet 2007 och på avdelning 12, 

Ortoped, infördes det 2006. Förutom avdelningspersonalen har jag intervjuat en 

projektledare på Logistik Center, projektchefen för förändringsprojektet och en person 

som medverkade i styrgruppen för projektet. Samtliga har varit delaktiga i det nya 

försörjningssättet. 

 

2.4 Metod och urvalskritik 

Min studie baseras på berättelser från deltagarna där mina tolkningar av deras 

berättelser påverkar studiens resultat. Studien är en subjektiv studie tolkad på subjektiva 

sanningar, det vill säga mina egna erfarenheter och reflektioner. Eftersom berättelserna 

har en stor betydelse i min studie vill jag lyfta fram vad berättelserna förmedlar . Jag kan 

förmedla det genom att berätta om vad deltagarna har sagt till mig men för att ta till mig 
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berättelserna pågår en omedveten tolkning av dem när jag tänker. Därför kan jag endast 

förmedla berättelserna utifrån mina tolkningar av vad deltagarna berättar.  

Jag har funderat på hur en objektiv studie skulle ha sett ut men jag tror inte det är möjligt 

att göra en objektiv studie. Oavsett om en studie presenterar fakta utan någon analys 

kommer mina tolkningar av fakta påverka vad jag skriver och framhäver i studien . Jag tror 

att mitt tänkande påverkas av min synvinkel och mina tidigare erfarenheter för att kunna 

förstå och ta till mig vad jag läser eller hör. Det är omöjligt för mig att bortse från mina 

egna tankar och vara objektiv.  

Att jag är nära bekant med Torbjörn Harlenbäck vars roll är projektchef och ansvarig för 

att ha arbetat fram försörjningssättet bör beaktas. Det har gett mig fördelen att få ta del 

av arbetet kring förändringsprocessen. Men det finns även en problematisk aspekt där 

mitt arbete kräver att jag kan hålla distans och vara objektiv till studieobjektet. Jag anser 

själv att jag har kunnat vara objektiv och inte låtit mig påverkas av vår relation men det 

bör beaktas. 

Jag har inte möjlighet att veta om de utvalda intervjudeltagarna är de mest relevanta för 

min studie men jag anser att de har intressanta anknytningar till förändringsprocessen. 

 

2.4.1 Källkritik 

Eftersom jag inte vet vilka författare och forskare inom organisationsteori och 

förändringsarbete som är mest kunniga inom ämnet kan jag ha gjort en felbedömning då 

jag har valt litteratur. 

Wenell (2001) är företagskonsult och inte forskare inom förändringsarbeten. Detta bör 

man ha med sig då källan inte är lika trovärdig som de andra. 
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3. OM SJUKHUSET SAMT TVÄTT OCH FÖRRÅDSFÖRSÖRJNINGEN 

I detta kapitel följer en beskrivning av tvätt och förrådsförsörjningen på 

Universitetssjukhuset i Lund. Jag har studerat en förändringsprocess som innebar att ta 

fram och implementera ett nytt försörjningssätt för tvätt och förrådsartiklar på 

sjukhusets avdelningar. I nedanstående text finns en redogörelse för hur tvätt och 

förrådsförsörjningen på avdelningar ser ut idag efter den genomförda 

förändringsprocessen och hur den tidigare försörjningen fungerade. Jag har gjort egna 

observationer på avdelningarna, fått guidade turer av personal på Logistik Center, pratat 

med vårdpersonal och vaktmästare samt hämtat fakta från USiL’s databas som finns 

tillgänglig för deras personal. 

 

3.1 Om sjukhuset  

Universitetssjukhusets i Lund vision ”…att leda utveckling för en bättre och säkrare vård”  

uppnås bland annat genom att ha en modern och branschledande varuhantering som ger 

organisationen förutsättningar att ge en förstklassig vård. De vill på ett kostnadseffektivt, 

proaktivt och moget logistiskt vis använda den senaste tekniken tillsammans med 

personal som ständigt utvecklas och förstår deras värde i processen. 

 

År 1988 och 2002 gjordes två oberoende utredningar om sjukhusets tvätt och 

förrådsförsörjning. Resultaten var entydiga. Det fanns möjlighet till en effektivare samt 

för personalen och patienten bättre godshantering. Sjukhuschefen såg att det fanns ett 

behov att minska lager och frigöra personal. För att USiL skulle kunna möta framtiden på 

ett professionellt sätt skapade de Logistik Center (LC) år 2005 med avsikt att införa ett 

nytt arbetssätt för sjukhusets tvätt- och förrådsförsörjning för att förbättra sjukhusets 

materialhantering.  
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3.2 Logistik Center 

Torbjörn Harlenbäck anställdes som projektchef på LC för att ta fram ett nytt 

försörjningssätt. Projektet skulle innefatta alla sjukhusets transporter och leveranser med 

fokus på de stora volymerna av tvätt och förrådsartiklar. Idag har man arbetat fram ett 

nytt försörjningssätt vad gäller förråd och tvätt. Det nya arbetssättet har införts på ett 

flertal avdelningar på USiL och håller på att införas på ytterligare avdelningar. 

Försörjningssättet innebär en mer organiserad försörjning med en ansvarig person som 

sköter påfyllning och lagernivån, samt snabbare och lättare materialåtkomst för 

vårdpersonalen.  

 

3.3 Så fungerade försörjningen före 

 Tidigare rutiner av tvätt och förrådsförsörjning på sjukhusets avdelningar sköttes 

uteslutande av en undersköterska på avdelningen som hade tid för tillfället. Oftast 

fanns det en undersköterska på avdelningen som hade mer inblick i förrådet och 

verkade informell som förrådsansvarig. 

 Det fanns ingen avsedd tid för sköterskan att ägna sig åt tvätt och 

förrådsförsörjning vilket gjorde att sköterskan som var tvungen att sköta denna 

syssla tvingades gå ifrån sin egentliga syssla, vilket är att vårda patienter.  

 Det fanns inget speciellt system för att kontrollera vilka artiklar och vilken volym av 

dessa som avdelningen var i behov att beställa. Sköterskan fick gå igenom varje 

skåp för att med ögat se vad som behövde påfyllning. I de flesta fall var förråden 

röriga och saknade systematisk ordning vilket gjorde kontrolleringen besvärlig och 

tidskrävande. 

 Ansvarig sköterska skrev ner för hand på papper vad som skulle beställas. Sedan 

skrev denne ner beställningen på datorn och sände iväg en beställningsorder till 

Skåne förrådet som är USiL’s varuleverantör för medicinska artiklar. 
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 Beställning och leverans av förrådsartiklar skedde antingen vid ett eller två tillfällen 

per vecka. Dessa tillfällen tog ca en hel dag (8h) per vecka. Beställning och leverans 

av tvätt skedde även vid ett eller två tillfällen per veckan och krävde totalt sex 

timmar (6h) per vecka (Universitetssjukhuset i Lunds rapport 2008-03-10). Få 

leveranser medförde att avdelningen var tvungen att beställa stora lager av artiklar 

för att de inte skulle hinna ta slut innan nästa leverans. 

 Stora vagnar med artiklar i kartonger levererades till avdelningen och placerades i 

korridoren där de stod tills någon i personal hade tid att packa upp varorna.   

 

3.4 Så fungerar försörjningen efter 

I samband med förändringen anpassas förråden för det nya försörjningssättet. På 

avdelningen finns olika förråd placerade som innehåller skåp där respektive artikel har sin 

plats. 70 % av artiklarna är sådant personalen använder dagligen vilka är viktiga att ha 

nära till hands. De placeras i närförråd. 20 % är artiklar de inte använder lika ofta och 

placeras centralt på avdelningen i så kallade centralförråd. 10 % är artiklar som används 

sällan vilket gör att personalen kan gå längre för att hämta dem. De placeras i 

buffertförråd. 

 

Bilden är hämtad från Camillas intervju och 

presenterar en avdelning. De ljusblåa 

rutorna, #1, föreställer patientsalar. Inne i 

patientsalarna finns närförråden, #2, för att 

vara nära till hands när personalen tar hand 

om patienterna. Närförråden är mörkblåa på 

bilden. Den orangea rutan, #3, representerar 

centralförrådet och den gröna rutan, #4, 

buffertförrådet. 
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 Med det nya försörjningssättet sköter inte vårdpersonalen den fysiska hanteringen 

av tvätt och förrådsartiklar. Varje avdelning har en vaktmästare som sköter hela 

försörjningsförloppet.  

 Det finns ett system i skåpen för påfyllning. Till varje artikelsort finns en bricka med 

artikelns namn som går att scanna. När en artikel håller på att ta slut i ett skåp finns 

ett system där personalen tar artikelns bricka och fäster den på en ställning för 

beställningsvaror som finns på skåpets dörr. 

 Vaktmästaren scannar brickorna med artiklar som ska beställas med hjälp av en 

avläsare. Denne flyttar sedan de scannade brickorna till en ställning för beställda 

varor. Vaktmästaren behöver inte känna till artiklarna eftersom avläsaren 

registrerar vilka artiklar och hur mycket av dessa som ska beställas. 

 Sedan registrerar vaktmästaren vilka artiklar som ska beställas genom att scanna av 

avläsaren i datorn. Beställningsordern skickas sedan till Skåne förrådet som är 

USiL’s varuleverantör för medicinska artiklar. Detta är ett snabbt och enkelt 

beställningssystem. 

 Beställning och leverans av förrådsartiklar sker varje vardag och tar ca en 

halvtimma (0,5h) per vardag.  Totaltid per vecka blir således 2,5h. Beställning, 

leverans och påfyllning av tvätt ger en totaltid på 7h per vecka. 

Inleveransfrekvensen har ökats till varje dag (7 dagar i veckan) och varje tillfälle tar 

ca en timme (1h) (Universitetssjukhuset i Lunds rapport 2008-03-10). 

 Idag finns ett avtal mellan USiL och leverantörerna Skåne förrådet (medicinska 

artiklar) och Skåne tvätten (lakan, kläder och liknande artiklar) som avser leverans 

varje vardag. En beställning som görs innan klockan 23.00 levereras nästkommande 

vardag klockan 14.00.  

 På vardagarna levererar vaktmästaren ny tvätt och nya förrådsartiklar direkt in på 

avdelningen och sköter påfyllningen i skåpen. 
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Avdelningen har fortfarande det medicinska ansvaret att bestämma vilka artiklar de vill 

ha samt hur stor volym utav dessa som ska beställas. Det nya försörjningssättet erbjuder 

bättre statistik där avdelningarna kan se vilka artiklar, hur mycket av dessa samt hur ofta 

de beställer dem. Det finns möjlighet för avdelningen att söka efter billigare alternativ 

och sortimentsbegränsa. Varje avdelning har en egen ansvarig vaktmästare vilket medför 

att denne bekantar sig med avdelningen samt skapar bättre kommunikation med 

avdelningspersonalen. 

 

3.5 Kort jämförelse 

 

 

3.6 Redovisning av potentialer 

Enligt USiL’s rapport utförd 2008-03-10 gällande analys och mätning av effekter av ny 

försörjning på avdelning 5 som anses vara en ”normal” medicinavdelning med 24 

vårdplatser har man identifierat en besparingspotential netto, det vill säga frigjord tid 

hos personalen på 1,16 heltidstjänster (1,76 - 0,6 heltidstjänster) per vecka. Rapporten 

innehåller sammanställningar av mätresultat från nuvarande förrådshantering samt 

stimulerade mätningar av föregående metodik. Mätningarna av det simulerade 



 

22 

 

arbetssättet gjordes genom att simulera de sträckor personalen tidigare fick förflytta sig 

på avdelningen för att hämta tvätt och förrådsartiklar. Samtliga mätningar gjordes under 

förutsättning att inget oförutsett inträffade. Bland oförutsedda händelser kan nämnas 

bland annat följande: en artikel saknas, artikeln måste beställas/sökas på annan 

avdelning, en artikel ligger inte på rätt ställe och tid går åt för att leta samt att 

personalen blir avbruten i arbetet.  

I rapporten framställs en generaliserbar potential på 1,16 heltidstjänster varav 6,5h per 

vecka är helt säkerställd för alla avdelningar som inför det nya försörjningssättet . Det 

framgår dock att det är mycket sannolikt att större delen av resterande potential 

realiseras eftersom det löpande arbetet med att hämta material och tvätt underlättas 

väsentligt med det nya arbetssättet. Effekten blir även större med tanke på att 

vaktmästarna är en billigare resurs än sjukvårdspersonalen. Den effekten har dock inte 

kvantifierats i deras rapport.  Enbart grundat på frigjord personaltid dvs. att en anställd 

vaktmästare sköter tvätt och förrådsförsörjning på en avdelning istället för en 

undersköterska som skött den sysslan tidigare visar kalkylen att hela USiL’s 

besparingspotential totalt är 23 708 268 kr per år (när alla avdelningar på USiL anslutits). 

Om det nya försörjningssättet införs i Region Skåne är dess besparingspotential totalt 

78 948 532 kr per år (när alla avdelningar i Region Skåne anslutits). USiL utgör 1/3 av 

regionen. 
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3.6.1 Hanteringstider före 

Innan införandet av det nya försörjningssättet hade en ”normal” medicinsk avdelning 

följande hanteringstider av tvätt och förrådsartiklar enligt rapporten:  

 Totaltiden för förrådshantering var 24,8 h per vecka. Detta avser avdelningens 

sjuksköterskors nedlagda tid på beställning, leverans, påfyllning och hämta 

material från förråd till patient. 

  Totaltid för tvätthantering var 45,6 h per vecka. Detta avser avdelningens 

sjuksköterskors nedlagda tid på beställning, leverans, påfyllning, hämta säng och 

patientkläder från förråd. 

 Totaltid för både tvätt och förrådshantering var 70,4 h per vecka eller 

motsvarande 1,76 heltidstjänster (baserat på 40 timmars arbetsvecka) per vecka.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

Diagrammet föreställer tidfördelning av hantering, angivet i timmar, före förändringen. 

 

3.6.2 Hanteringstider efter 

En ”normal” medicinsk avdelning som infört det nya försörjningssättet har enligt 

rapporten följande hanteringstider för tvätt och förrådsartiklar: 
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 Totaltiden för förrådshantering är 10,9 h per vecka. Detta avser avdelningens 

vaktmästares nedlagda tid på beställning, leverans, påfyllning samt avdelningens 

sjuksköterskors nedlagda tid på att hämta material till patient från förråd. 

 Totaltid för tvätthantering är 13,3 h per vecka. Detta avser avdelningens 

vaktmästares nedlagda tid på beställning, leverans och påfyllning samt 

avdelningens sjuksköterskors nedlagda tid på att hämta säng och patientkläder 

från förråd. 

 Totaltid för både tvätt och förrådshantering är 24,2 h per vecka eller motsvarande 

0,6 heltidstjänster (baserat på 40 timmars arbetsvecka) per vecka.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet föreställer tidfördelning av hantering, angivet i timmar, efter förändringen. 

 

3.7 Om klinikerna 

Här följer en kortfattad beskrivning av respektive vårdklinik som har deltagit i studiens 

intervju. 

Ortopediska kliniken 

Ortopediska kliniken på USiL, avdelning 12, ska bedriva vård, forskning och utbildning av 
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högsta internationella klass för patienter med sjukdomar och skador i rörelseorganen . 

För att möjliggöra detta ska de ha hög samlad kompetens och erfarenhet inom alla delar 

av ortopedin. Ortopediska kliniken på USiL bedriver verksamhet inom alla delar av 

ortopedin och deras patienter är från 0 till över 100 år gamla.  

Thorax kliniken 

Thorax klinik på USiL, avdelning 18, vårdar patienter från 20 år och uppåt som genomgått 

kranskärlsoperation, hjärtklaffoperation, hjärttransplantation och/eller 

lungtransplantation. De vårdar även patienter med lungsjukdomar som kräver 

thoraxkirurgi samt patienter som behöver en pacemaker eller behöver byta deras 

befintliga pacemaker. På avdelningen behandlas och observeras patienter som utsatts 

för thoraxtrauma.  
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4. EMPIRI (INTERVJUDELTAGARNAS BERÄTTELSER) 

Nedan presenteras berättelser från sju personer som har varit delaktiga innan, under 

eller efter förändringen med att ta fram ett nytt försörjningssätt för tvätt och 

förrådsartiklar. Presentationen följer den ordning som de genomförts i. 

 

4.1 Intervju med Camilla 

Intervjudeltagare är Camilla Kristoffersson, projektledare på Logistik Center . 

Datum: 2008-11-20 

Sammanfattning av intervjuanteckningar. 

Jag intervjuade Camilla för att få veta mer om försörjningssättets uppbyggnad samt 

arbetssätt. 

Projektets början 

Camilla berättar att det gjordes två utredningar, år 1988 och år 2002, på avdelningarna 

som visade att personalen var tvungna att röra sig mycket mellan förråd och tvätt vilket 

ledde till sämre arbetsförhållanden för dem och mindre patienttid. ”Vad jag vet hade 

man gjort två utredningar tidigare på att man hade för mycket lager på sjukhuset som 

kostade för mycket pengar. Man slängde för mycket grejer, man sprang för mycket och 

man la alldeles för mycket tid på förråd och tvätt. Den tiden kan utnyttjas mycket bättre 

till patienterna. De här två utredningarna visade samma sak men man kom inte tillskott 

att göra någonting åt det. Efter de här utredningarna visste man exakt samma saker men 

man gjorde fortfarande ingenting. Ofta med projekt på sjukhuset är att de rinner ut i 

sanden. Det har alltid varit så. Ledningen säger att det låter jättebra med det kostar för 

mycket pengar. Att förändringar tar tid beror på att det är ketchupeffekt. Och oftast är 

ketchupen slut. Det kostar för mycket pengar på kort sikt”. Camilla berättar att hon tror 

att ledningen trots utredningarnas resultat inte påbörjade en förändring då de tänkte 

kortsiktigt genom att tycka att förändringen kostade för mycket pengar.  
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Under år 2005 kom dock ett beslut från sjukhusets ledning där de ville prioritera 

förändringsarbetet gällande tvätt och förrådsartiklar på sjukhusets avdelningar. Strax 

därefter satte arbetsprocessen igång och Logistik Center bildades med avsikt att införa 

ett nytt arbetssätt för sjukhusets tvätt och förrådsförsörjning för att förbättra sjukhusets 

materialhantering. ”Förändringsarbetet började med att Torbjörn fick en uppgift av 

sjukhuschefen år 2005.  Sjukhuschefen hade en vision om att det skulle bli mindre lager 

och att vi skulle frigöra ytor. Sen blev det Torbjörns uppgift att spåna på hur man skulle 

nå de målen. Då kom han fram till att någon utifrån ska fylla på och att man ska ha ett 

litet mellanlager med tvätt. Sen var det Torbjörn och Andreas som pratade ihop sig hur 

det skulle se ut på avdelningarna. Den första avdelningen som blev inkopplad var 

avdelning 5. Där satt man och gick igenom alla sakerna som man hade i förrådet och 

försökte strukturera upp var man skulle ha de olika artiklarna. Jag vet inte om Torbjörn 

har fått sin idé lite från Danmark. De har haft en enklare variant av det här systemet i 20 

år. Under de här två åren som vi har hållit på har systemet utvecklats. Då vi kommer med 

nya idéer hela tiden. Vi har inga strikta ramar utan kommer vi på en förändring som är 

bättre så genomför vi den. Vi har hjälpts åt att arbeta fram systemet”. 

Jag undrade hur Camilla blev delaktig i förändringen och hon berättar att hon tidigare 

arbetade som sjuksköterska på avdelning 5 vilket var den första avdelningen som det nya 

försörjningssättet infördes på. ”Jag blev kontaktperson när jag jobbade på 5:an. Då fick 

jag följa med Andreas och Torbjörn till Danmark och titta på skåp och ett sjukhus. 

Därefter började arbetet på 5:an. Då var det mest jag och Andreas som jobbade ihop där 

och så ringde vi Torbjörn när vi behövde hjälp”. Camilla blev insatt i deras arbete då hon 

hjälpte till med implementeringen på avdelningen och fann det intressant. Hon blev sen 

erbjuden att börja som projektledare på LC och tackade ja då hon inte ville jobba som 

sjuksköterska längre.  

Tillvägagångssätt 

Jag frågade hur de gick tillväga med förändringen och om de använt några modeller. 

Camilla funderade sen sa hon och skakade på huvudet ”Vi har inte använt någonting”. 

Sedan fortsatte hon att berätta. ”Det enda verktyg vi har haft är en liten projektplan per 

avdelning där vi veckovis har beskrivit vad som ska göras. Vecka 1: sätta upp skåp i 
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närförråd. Vecka 2: sätta upp skåp i centralförråd. Vecka 3: sätta upp skåp i buffertförråd 

och fästa etiketter på artiklar. I den projektplanen hade vi även i början att Torbjörn kom 

till avdelningen och hade utbildning av personalen genom att köra ett bi ldspel och 

berätta varför förändringen görs och vad man sparar på det”. Jag frågar Camilla vilka 

faktorer man framhäver när man presenterar förändringen. ”Man trycker på att man 

spara pengar. På en avdelning där man bygger om sparar man nästan 1,2 heltidst jänster. 

Dels på att det är vi som gör alla beställningar och det är vi som fyller på allting. Vi flyttar 

förrådsgrejerna närmre så personalen springer mindre. Så det är ju inte bara den här 

personen som har suttit och beställt och plockat upp tidigare utan det är alla som jobbar 

på avdelningarna som behöver springa mindre. Så därför har vi kunnat räkna att man 

sparar in 1,2 heltidstjänster. Sen är det ytorna. Vi frigör ytor”. Camilla fortsätter att 

berätta om deras arbete med att ta fram försörjningssättet. ”Torbjörn hade även tagit 

fram att 70 % av det man bar dagligen var tvätt och det skulle man ha så nära patienten 

som möjligt. 20 % var sånt man använde mycket och det skulle man ha nära till  hands. De 

grejerna sätter vi centralt. 10 % var sånt man inte använde varje dag som man kan ha lite 

längre bort och gå en bit extra för att hämta. På den tiden kunde man få statistik på vad 

man beställde från Skåneförrådet och det var hos dem som Torbjörn hämtade de här 

uppgifterna. Det är den enda mall som vi har arbetat utifrån”.  

Idag använder de inga speciella planer eller modeller för att sköta LC’s arbete. Camilla 

berättar dock att de har pratat om en processbeskrivning. Jag frågar vad den ska 

innehålla och Camilla svarar skrattandes och med glimten i ögat ”Det vet jag inte. Det är 

Torbjörns påhitt”. Sedan fortsätter Camilla att berätta ”Det sa han för jättelängesen och 

så skulle Mikael ta tag i det. Men nä. Vi har vårt schema. Den här veckan den 

avdelningen, nästa vecka den avdelningen och så vidare. Vi har inte tid att göra annat 

samtidigt för vi vill bli klara med avdelningarna. Så det har inte blivit av. Vi är lite 

flytande. Men vi har klarat oss rätt bra ändå”.  

Det nya försörjningssättets egenskaper 

Den huvudsakliga anledningen till varför det nya försörjningssättet infördes är att det 

sparar pengar samtidigt som det underlättar avdelningspersonalens arbete. Med det nya 
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försörjningssättet sköter inte vårdpersonalen den fysiska hanteringen av tvätt och 

förråds artiklar. Tidigare skötte någon i personalen beställningen genom att skriva upp 

för hand vilka artiklar som behövde beställas och sedan lägga in en order via internet . 

Med försörjningssättet levererar en försörjningsvaktmästare tvätt och förråds artiklar 

direkt in på avdelningen.  ”Det är en mycket mer effektiv hantering eftersom det är en 

vaktmästare som kommer in och fyller på. Just att man går och scannar sparar man 

väldigt mycket på. Artikelvagnarna kommer tillbaka till Skåneförrådet mycket fortare 

idag också. De står inte i korridorerna på avdelningarna och väntar på att bli uppackade. 

Det blir mycket effektivare”. Sedan fortsätter Camilla att berätta vilken hjälp det är för 

avdelningspersonalen ”Många av de som tidigare stod med förrådsartiklar var gamla och 

hade ont i knän och armbågar. Att stå och packa upp 2-3 lådor efter leverans måste vara 

jätteskönt för dem att slippa nu”. 

Försörjningssättet frigör ytor genom att placera förråden välplanerat samt inte ha några 

lager av artiklar. Tidigare fick avdelningarna leverans med nya artiklar en gång i veckan 

vilket gjorde att de beställde stora lager av artiklar för att det inte skulle ta slut . ”Innan vi 

gick in fick avdelningarna leverans en gång i veckan från Skåneförrådet och en gång i 

veckan från Skånetvätten. Efter mycket tjat från Torbjörn kunde det läggas ut en 

logistiktur. Så nu får vi grejer varje dag. Vi kan beställa fram till klockan 23 och de grejer 

vi beställer har vi till klockan 10 dagen efter på vardagar. Ingenting på helgerna. Det 

hade varit en dröm att få hit saker även på helgerna för då hade man kunnat dra ner 

ännu mer. För här är ju verksamhet 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. 

Skåneförrådet har stängt alla vanliga helger, röda dagar och stora helger. Så när det har 

varit stora helger har vaktmästaren gått igenom förrådet tillsammans med den som varit 

kontaktperson för att se vad som ska beställas. Det kan handla om 4-5 dagar då man inte 

får hem förrådsartiklar. Så då har man fått beställa hem mer grejer så att man har ett 

lager. Ibland har det inte gått åt så mycket och så har grejerna stått kvar här”. Tidigare 

fanns det inte heller någon ansvarig personal för försörjning av förråd och tvätt på 

avdelningarna vilket gjorde att personalen inte hade någon koll på vilka artiklar som var 

beställda. Även detta resulterade i stora lager av artiklar på avdelningarna.  
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Sjukhuschefen hade tillsammans med ledningen visioner om vad det nya 

försörjningssättet skulle resultera i. ”Sjukhuschefen vill minska antalet slängda grejer, 

minska lagret och frigöra personal” berättar Camilla. För att kunna nå de målen ger LC 

avdelningarna möjlighet att sortimentsbegränsa, minska lagerkostnader och minska 

bundet kapital i lagret. Camilla berättar om de olika fördelarna. ”De får möjlighet att 

sortimentsbegränsa. Det är många gånger man beställer hem en artikel till en speciell 

sjuksköterska eller en speciell handske till en speciell läkare. Så är läkarna bara en kort 

period på avdelningen och så står det massa grejer som blir för gamla och tvingas slänga. 

De kan också begränsa så att istället för att det finns åtta olika sorters blöjor så finns det 

sex olika sorter blöjor på sjukhuset vilket gör att det blir lite mer press på Skåneförrådet 

där det är vi som bestämmer. Det är inte Skåneförrådet som bestämmer utan det är vi. Vi 

ska inte be om att få köpa grejer av dem”. 

En av följderna med att införa det nya försörjningssättet är att kostnaderna för lagret 

minskar och därmed också bundet kapital i lagret. ”Kostnaderna för lager minskar. Man 

slänger inte lika mycket grejer idag som man gjorde innan. Innan visste man inte riktigt 

hur mycket grejer man behövde ha hemma utan man handlade hem mycket som var bra 

att ha. Många gånger gick sterildatumet ut och man fick slänga grejerna. Idag tar vi alla 

kartonger med oss och skickar till Skåneförrådet. Så när vi har gått in har sopberget på 

sjukhuset minskat.” 

Det finns mer pengar för avdelningarna att spara genom det nya försörjningssättet . 

Avdelningarna kan få fram statistik över lagerkostnader och välja att sortimentsbegränsa 

eller byta artikelsort för att få ner kostnaderna ytterligare. ”De kan få ut bättre statistik 

på vad deras kostnader finns någonstans i förråd. Det kan vårt system plocka ut jättelätt. 

De kan få statistik på en artikel och se hur mycket de har använt den. Om de behöver ha 

den i huvudtaget för de kanske aldrig har beställt den under de åren som den varit med. 

Även tvärtom, ”oj använder vi denna dyra grej så mycket . Då kanske vi ska byta ut den till 

en billigare”. Man kan spara lite pengar där”. 

Förutom de positiva ekonomiska följderna som det nya försörjningssättet erbjuder 

underlättar även det nya systemet personalens arbete. I samband med förändringen 
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anpassas förråden för det nya försörjningssättet. I förråden finns skåp där artiklarna 

förvaras och varje artikelsort har en egen plats vilket skapar ordning i skåpen och gör 

artiklarna mer tillgängliga. ”Sen blir det ordning och reda i förråden för i vissa förråd ser 

det ut som hej kom och hjälp mig. Det finns likadana saker på fyra olika ställen. Är det 

slut i det skåpet, så finns det där, och är det slut där också så finns det på ett annat 

ställe. Nu har var och en artikel sin plats. Man behöver inte springa och leta. Sen ser de 

flesta avdelningar nästan likadana ut. Så om man har jobbat på en avdelning som har 

haft Logistik och börjar på en annan avdelning som också har Logistik så är det inte 

jättesvårt att hitta grejerna. Man vet att det jag använder mest finns i den bästa höjden i 

skåpen i närheten där jag står och arbetar. Så det underlättar också”.  

Det nya försörjningssättets egenskaper gör det möjligt att frigöra personal vilket leder till 

mer personal till vården vilket var en av sjukhuschefens visioner. ”Man frigör personalen. 

Den som var förrådsansvarig är fullt frigjord. Nästan. Avdelningarna har fortfarande det 

medicinska ansvaret”. Enligt Camillas uppgifter sparar man 1,2 heltidstjänster i 

genomsnitt per avdelning genom att införa det nya försörjningssättet jämfört med att 

arbeta efter de tidigare rutinerna. ”Vi, på LC, vill att patienterna ska få mer tid av 

personalen. Personalen ska kunna sätta sig ner och ta en kaffe med en patient eller 

duscha en patient en gång extra eftersom vi sköter tvätt och förråd som de sysslade med 

när de fick tid emellan patienterna. Vårt arbete är mycket för patienternas skull. Logistik 

servar avdelningarna och underlättar personalens arbete”. 

Förändringsarbete 

Nu försöker LC förändra Skåneförrådets leveranstider så att de även ska köra ut på 

helgdagar. Inför stora helger beställer avdelningarna lager av artiklar för att det inte ska 

ta slut innan nästkommande leverans. LC vill undvika lagring av artiklar och försöker nu 

driva igenom att Skåneförrådet ska leverera även på helger.  

Mindre förändringar som ska öka effektiviteten på LC eller avdelningarna sker 

kontinuerligt och genomförs direkt. ”Om det finns ett behov av att förändra något är 

Logistik öppna för att hitta olika lösningar på det. Det kan vara förändringar på 

avdelningarna, i skåpen eller sortimentet. Dels är det grejer som jag och Mikael har sett 
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när vi är ute på avdelningarna. Det är aldrig två avdelningar som är exakt likadana utan 

då får man hitta lösningar på avdelningarna man befinner sig på just nu. Sen är det 

många gånger som kontaktpersonerna på avdelningarna, i och med att de går och jobbar 

i det dagligen ser att ”åh, vi kan göra såhär istället” och då tar de bara kontakt med mig 

och Mikael så ändrar vi det. För det är för avdelningens skull som vi är där. Och likadant 

om vaktmästaren på en avdelning känner att vi skulle göra någonting annorlunda så 

ändrar vi det. Det är de som ska ha det bra, både vaktmästaren och personalen på 

avdelningarna. Vi ändrar det direkt så snart vi har tid”. Jag frågar om det gäller alla typer 

av förändringar och Camilla svarar att ”Det beror sig på hur stora förändringarna är. Är 

det större förändringar behöver vi planera det. Men är det små förändringar gör vi det 

direkt”.  

Varje avdelning har en förrådsansvarig som är kontaktperson för avdelningen. Den 

förrådsansvariga sköter ingen materialhantering som tidigare förrådsansvariga gjorde 

utan det gör avdelningens vaktmästare. Utan den förrådsansvarige är en 

kommunikationslänk mellan avdelningspersonalen och LC för att gynna en god kontakt . 

”Det är jätteviktigt att vi har en förrådsansvarig som är kontaktperson på avdelningen 

och som vaktmästaren kan gå till och fråga om någonting är oklart. Även att personalen 

går till honom eller henne om det är någonting de vill förändra i sortimentet . Så att det är 

en person, alltså den förrådsansvarige, som ringer till oss här på logistik. Annars blir vi 

nerringda. En person ska ha in något, en annan vill ha ut något och den tredje ska ha in 

saken igen”.  

 

4.2 Intervju med Ing-Marie och Gunilla 

Intervjudeltagare är Ing-Marie och Gunilla på avdelning 18 (Thorax kliniken).  

Datum: 2008-12-03 

Sammanfattning av intervjuanteckningar. 
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Mitt syfte med att träffa förrådets kontaktpersoner på avdelning 18 är att få en 

uppfattning om vad det nya försörjningssättet innebär för dem och vilken nytta det 

skapar. 

Om försörjningssättets nytta 

Ing-Marie och Gunilla berättar att det nya försörjningssättet infördes på avdelning 18 i 

samband med ombyggnation av avdelningen år 2007. ”Det fanns ju på plats när vi 

flyttade hit. Då hade man satt in det systemet. Vi har egentligen inte kunnat vara med 

och påverka. Som vi förstår det ska det här systemet in på alla avdelningar på sjukhuset 

så småningom” berättar Gunilla. Ing-Marie fortsätter att berätta ”Nej, vi har inte kunnat 

vara med och bestämma om det skulle in. Det var nog ett beslut att vi bara skulle ha det. 

Det är väl tänkt att alla avdelningar som bygger om ska ha det här systemet. Logistik var 

med och bestämde. Vi har en byggrupp och de var säkert med”. ”Vi gick igenom vad vi 

ville ha och var med och monterade och packade ini skåpen när vi skulle flytta in. Vi hade 

en presentation från Logistik där de presenterade systemet. Men som sagt det är ett 

väldigt enkelt system” berättar Gunilla.  

Trots att de upplever att personalen inte kunde påverka valet av införandet utan att det 

bara skulle in är de och övrig personal väldigt positiva till förändringen då de såg dess 

fördelar. Ing-Marie och Gunilla upplever att det nya försörjningssättet är smidigt och 

hjälper dem att utföra deras arbete effektivare. ”Jag tycker det fungerar jättebra. Det är 

ju mycket smidigare att man slipper fylla på själv” berättar Ing-Marie. ”Rent ekonomiskt 

måste det vara bra istället för att ligga på stora lager här utan att det roterar hela tiden . 

Det är inget som blir gammalt och som man får göra sig av med” berätta Ing-Marie. 

Samarbete med LC 

Ing-Marie och Gunilla anser att samarbetet med LC fungerar bra och upplever aldrig 

några problem kring det. De är även nöjda med vaktmästarens arbete. ”Det är helt 

fantastiskt att slippa fylla på. De kommer ju dagligen och fyller på så det fungerar 

jättebra. Samarbete med logistik är inga problem och det är samma kille som kommer 

varje dag så man lär känna honom” berättar Gunilla. ”Det är helgerna som kan vara lite 

jobbiga. Då kan man inte få några förrådssaker eller något extra. Det finns ju en 
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möjlighet att låna från andra avdelningar om det skulle behövas” säger de. De har en 

önskan att artiklar ska levereras även på helgerna. I dagsläget levereras vaktmästaren 

artiklar endast på vardagar. Detta medför att avdelningen måste planera inför helgen 

genom att beställa lite extra av vissa artiklar på torsdagen för att det inte ska ta slut 

under helgen. 

 

4.3 Intervju med Karin och Irene  

Intervjudeltagare är Karin och Irene på avdelning 12 (ortopediska kliniken).  

Datum: 2008-12-03 

Sammanfattning av intervjuanteckningar. 

Mitt syfte med att träffa förrådets kontaktpersoner på avdelning 12 är att få en 

uppfattning om vad det nya försörjningssättet innebär för dem och vilken nytta det 

skapar. 

Om försörjningssättets nytta 

Det var väldigt trevligt att prata med Karin och Irene då de spontant berättade om deras 

syn på det nya försörjningssättet. Det gick inte att undgå att förstå att de är väldigt nöjda 

med det nya systemet då de berättade vilken befrielse systemet gett dem på 

avdelningen. ”Det känns som en stor sten ramlat från ens axlar” säger Irene. ”Den nya 

försörjningen har hjälpt och underlättat vårt arbete otroligt mycket. Vi upplever mycket 

mindre spring i korridorerna. Sen är det ingen stress kring beställning och uppackning av 

artiklar när leveransen kommer” berättar Karin. ”Det underlättar även för nyanställda 

och elever att hitta artiklarna eftersom de är placerade i en mer logiskt ordning än 

tidigare” säger de.  

Karin och Irene säger att det är ett jättebra system som bör skrytas om! ”Det är värt att 

skryta om” säger Karin. Enligt dem är det simpelt och mer effektivare på alla vis än 

tidigare system. Försörjningssättet infördes på avdelning 12 november 2006. Det var 

personalen på avdelningen som tog beslut om att det skulle införas. 
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Samarbete med LC 

Vi pratade även om deras samarbete med LC. De är väldigt nöjda med deras vaktmästare 

som arbetar på avdelningen och de har en god kontakt med henne. ”Hon är jättetrevlig” 

säger de om Linda som är vaktmästare. ”Hon är duktig på att sköta sitt jobb och hon 

underlättar för oss i vårt arbete” säger Irene. De berättar att de ser vilken nytta Linda gör 

för att underlätta avdelningens verksamhet. De anser även att det är enkelt att förändra 

exempelvis en beställning av en artikel eller placering av artiklar i skåpen om det skulle 

behövas.  Jag fick uppfattningen att de tycker försörjningen bara flyter på utan att de 

behöver engagera sig i tvätt och artiklar, vilket är en behövlig avlastning för dem.  

 

4.4 Möte med Torbjörn Harlenbäck  

Möte tillsammans med Torbjörn Harlenbäck, projektchef för det nya försörjningssättet. 

Datum: 2008-12-05 

Sammanfattning av mötesanteckningar. 

Jag träffade Torbjörn för att jag hoppades få veta hur det nya försörjningssättet uppkom 

och hur de arbetade fram systemet. Torbjörn berättade spontant om projektets 

bakgrund, dess tillvägagångssätt samt projektets konsekvenser. 

Projektets huvudmål 

Tanken att starta ett projekt som skulle arbeta fram ett nytt försörjningssätt på US iL’s 

avdelningar började med att bitr. sjukhuschef insåg att ett fungerade försörjningssätt 

innebar resursbesparingar för USiL. En konsultgrupp tillsattes för att se vilka åtgärder 

avdelningarna kunde göra för att spara pengar samt hur stor vinst detta skulle resultera i . 

Resultatet av konsultgruppens arbete framställdes i en rapport som ledningen använde 

som underlag för kommande arbete. Ledningen bestämde sedan vilka målsättningar det 

nya försörjningssättet skulle ha utifrån rapporten (utan inbördes ordning). 
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 Frigöra tid från vårdpersonalen för att förbättra deras arbetssituation och 

möjliggöra vård av fler patienter. 

 Minimera lagerhållningskostnaderna genom sortimentsbegränsningar, färre lager 

och bättre lagerstyrning. 

 Minska hanteringskostnader genom effektiva processer. 

 

Projektplanering 

Sedan sattes en projektgrupp samman för att arbeta fram ett nytt försörjningssätt . 

Projektgruppen bestod av intern personal, det vill säga vårdpersonal på sjukhuset som 

inte hade någon kompetens och utbildning inom projektverksamhet. Arbetet med att 

planera ett nytt försörjningssätt misslyckades flera gånger och det beror enligt Torbjörn 

på att ledningen hade satt ihop en projektgrupp som inte hade någon erfarenhet av hur 

man driver projekt. Valet av att tillsätta intern personal beror på en tradition inom 

sjukhuset enligt Torbjörn. Traditionen innefattar att personal har suttit på tjänster som 

de saknat kompetens och erfarenhet inom på grund av att man inte har sett betydelsen 

av att ha rätt person på rätt plats. Alla vet ju att sjukhuset bedriver sjukvård men för att 

verksamheten ska fungera behövs det personer som ägnar sig åt andra uppgifter som 

inte är relaterade till sjukvård. Men traditionen på sjukhuset är att de anser att de 

huvudsakligen sysslar med sjukvård vilket har medfört att samtliga som arbetade inom 

verksamheten tidigare var utbildade att syssla med sjukvård. De arbetsuppgifter som inte 

innebar hantering av sjukvård hade, trots brist på kompetens, någon av vårdpersonalen 

ägnat sig åt. Nu på senare tid har USiL börjat anställa specialister inom olika områden där 

man inte sysslar med sjukvård och därmed bryter den gamla traditionen. 

Efter flera misslyckanden att arbeta fram ett nytt försörjningssätt bestämde bitr . 

sjukhuschef att de skulle ta in en specialist på projektarbeten. Torbjörn anställdes på 

USiL som projektchef för det nya försörjningssättet. Han hade tidigare arbetat bland 

annat med varuförsörjning, kapital- och resursplanering. Torbjörn engagerade sig i att 

utforma en projektdefinition utifrån uppdraget han tilldelats som ledningen tog del av 

samt Gant-schema utformat i Microsoft Project. Torbjörn berättar att Microsoft Project 

är ett datorprogram som hjälper till att hantera projekt, scheman och resurser på ett 
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effektivt sätt. Torbjörn har god vana av att arbeta i Microsoft Project sedan tidigare och 

han förklarar att dess fördelar är följande: enklare samarbete med de personer som är 

inblandade i projekt och rapportering till uppdragsgivaren samt är ett tydligt schema 

över alla aktiviteter och deras förhållande till varandra. Det är även enkelt att göra tillägg 

i planeringen och se dess konsekvenser.  

 

 

 

Gant-schema skapat i MS-project. Detta 

schema använde Torbjörn för att se samtliga 

aktiviteter samt deras förhållande till varandra. 

 

 

När Torbjörn presenterade sitt planeringsarbete för styrgruppen bestående av:  

bitr. sjukhuschef, transportchef, lokalchef och utvecklingschef samt involverad personal 

uppstod kommunikationsproblem enligt Torbjörn. Styrgruppens representanter var 

ovana att arbeta utifrån klassiskt projekttänk. De kunde inte förstå modellerna vilket 

gjorde att de hade svårt att arbeta utifrån dem. Torbjörn berättar att det finns enklare 

projektmodeller som region Skåne har framställt men de har misslyckats med att 

implementera modellerna vilket gör att de inte används av exempelvis USiL . Detta 

kommunikationsproblem berodde på att deras syn kring projektarbete och tillämpning av 

projektstyrning skiljde sig markant. För att styrgruppen och personalen, som inte heller 

hade arbetat i projektform, skulle kunna ta del av planeringen förenklade Torbjörn 

modellerna och utformade dem så att de var bekanta med designen. Exempelvis gjorde 

han arbetsscheman i Excel, vilket hade samma design som personalens schema på 

avdelningarna. Han använde sig själv av Microsoft Project för att enklare kunna ha en 

överblick av projektets alla delar medan övriga fick ett eget schema. Se nedanstående 

bilder i större format i bifogad bilaga. 
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Ett enkelt schema för personalen utformat 

i programmet Excel.  

 

 

 

 

Implementeringsplan för styrgruppen. Det 

är ett förenklat Gant-schema som skulle 

visa vilka aktiviteter som var planerade 

och vilken tidsperiod de sträckte sig över. 

 

 

 

 

 

Agenda för styrgruppen.  Det var 

nödvändigt med ett punktligt schema för 

att uppgifter skulle bli gjorda. 
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Planering av projektet startade april 2005. Efter tidigare erfarenheter av projekt 

beräknade Torbjörn att planeringen skulle ta cirka 4 mån. Projektet var inte färdigt för 

implementering förens april 2006, alltså ett år efter att planeringsarbetet sattes igång. 

Torbjörn förklarar att den långsamma utvecklingen beror på oförståelse för 

projektarbete, information som inte kommer fram och att sjukhuset har en hierarkisk 

uppbyggnad vilket gör att det tar lång tid att genomföra förändringar och ta beslut då 

man ska kommunicera genom långa led.   

Effektivare projekt 

Idag finns det en strävan om att alla projekt på USiL ska arbeta utifrån samma modell 

men förändringen tar tid. Traditionen att ha arbetet på likadant sätt under många år är 

svår att förändra. Idag arbetar alla olika vilket gör att de stöter på problem när nya 

personer kommer in i gruppen eller gruppen ska ha kontakt med andra utanför gruppen. 

Målet är att alla modeller i verksamheten ska se likadana ut med undantag för specifika 

förändringar för enskilda projekt. Det medför att det blir enklare att arbeta i projekt. 

Exempelvis arbetar Torbjörn med att introducera Gant-schema och hoppas på att kunna 

använda det inom sjukhusets projektverksamhet.  

Torbjörn berättar att sjukhuset håller på att utvecklas i rätt riktning även om 

förändringarna tar tid. Ett exempel på deras utveckling är att de har infört line-system på 

avdelningarna. Line-systemet innebär att alla processer styrs av de som arbetar i dem. 

Det är självstyrande små grupper som utgörs av tvärfunktionella team. Personerna i 

teamet har större förståelse för varandras uppgifter och dess resultat samt hur enstaka 

uppgifter påverkar andra uppgifter och dess resultat. Detta är ett förändringsarbete som 

har uppkommit efter synsättet att: patienterna styr oss. Det är omvärlden, dvs. 

patienternas behov, som ändrar och styr oss. Nedan finns en bild som Torbjörn skissat 

för att visa ett exempel på en process i line-systemet.   
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En patient som kommer in med ett benbrott pratar först med 

sjuksköterskan som skriver in patienten. Sedan skickas 

patienten till röntgen för att röntgas. Patienten skickas sedan 

tillsammans med röntgenbilderna till en läkare där denne 

förklarar röntgenbilderna. Läkaren skickar patienten vidare 

för att gipsas. Därefter träffar patienten sjuksköterskan som 

skriver ut denne. Denna process tar med hjälp av line-

systemet ca 30 minuter. Det är en otrolig mer effektiv 

procedur då ett likadant besök tidigare tog cirka en dag. 
 

 

4.5 Telefonintervju med Lars Bengtsson 

Intervjudeltagare är Lars Bengtsson, lokalansvarig och medlem i styrgruppen.  

Datum: 2008-12-17 

Sammanfattning av intervjuanteckningar. 

Efter mitt möte med Torbjörn Harlenbäck fann jag ett intressant område som jag ville 

veta mer om. Området innefattade projekttänkandets omfattning i USiL där jag vill 

undersöka vad som hände och hur man upplevde ”resan” från det gamla 

försörjningssättet som innebar ett traditionellt tänk om projekt till ett nytt 

genomslagskraftigt försörjningssätt som gav en ny syn på projekttänk. För att veta mer 

om denna ”resa” kontaktade jag Lars Bengtsson, lokalansvarig samt medlem i 

styrgruppen för det nya försörjningssättet. Jag fick möjlighet att intervjua Lars på telefon. 

Första försöket 

Jag inledde intervjun med att fråga varför det tog till år 2005 innan man genomförde en 

ordentlig satsning på att ta fram ett nytt försörjningssätt trots två oberoende 

undersökningar år 1988 och år 2002 som hade ett entydigt resultat som visade på 

effektivare resurshantering, frigjord personal och ytor samt minskade kostnader om man 

införde ett nytt försörjningssätt. Lars berättade att sjukhuset hade många projekt vilket 

medförde att sjukhuschefen tvingades välja ut vissa som skulle prioriteras. När bitr. 

sjukhuschef prioriterade detta projekt gjorde USiL ett försök med att ta fram ett nytt 



 

41 

 

försörjningssätt när avdelningen BUS – Barn & Ungdomssjukhuset byggdes. Man tog fram 

en arbetsgrupp med avsikt att de skulle införa ett nytt system för försörjningen med 

hjälp av att bryta det traditionella projekttänk som används ”genom alla tider” på USiL 

och tänka på ett nytt sätt. Arbetsgruppen föll tyvärr tillbaka på det traditionella 

tänkandet och misslyckades med att utforma ett nytt försörjningssätt på avdelningen 

BUS. Lars berättar att det var intern personal inom arbetsgruppen men de hade 

erfarenhet av att arbeta i projekt. Min uppfattning är att Lars inte ansåg att det var något 

bristande i att ta in intern personal. Men han säger även att ”Vid rätt process där det 

behövs rätt folk sparar man pengar på att ta in kompetent personal”.  

Sedan insåg bitr. sjukhuschef att man saknade kompetens för att genomföra det här 

projektet på USiL och ansåg att man behövde expertishjälp. Torbjörn Harlenbäck 

anställdes som projektchef för utformning av det nya försörjningssättet . Han hade 

kompetens och stor erfarenhet att arbeta med projekt i företag utanför USiL berättar 

Lars. Styrgruppens strategi var att lyckas första gången! Lars berättar att de bara hade en 

chans på sig att genomföra projektet annars skulle det inte bli något gott exempel vilken 

kunde resultera i motstånd. ”Ett gott exempel vinner däremot de andras förtroende” 

säger han. 

Motstånd 

Motstridighet inom projektet hör till det område som intresserar mig därför frågade jag 

Lars om han upplevde något motstånd under ”resan”. ”Nej, inget motstånd” svarar han 

snabbt och bestämt. ”Man var överens om att det skulle bli bra” fortsatte han berätta. 

Projektet var en satsning på lång sikt vilket var deras inställning. Projektet blev dock 

bättre än väntat. Det goda exemplet spreds och idag står avdelningar på sjukhuset i kö 

för att införa det nya försörjningssättet.  

Hur kunde det bli såhär bra? 

Nyckeln till att det blev så bra tror Lars beror på följande faktorer: Att bitr . sjukhuschef 

och styrgruppen hade en genomtänkt strategi där man tog fram en beskrivning och mål 

samt att projektet var hållbart. Faktorer som gjorde projektet hållbar menar Lars är att 

det gick att genomföra, hade rätt förankring, rätt folk och en vilja att lyckas. Han berättar 
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också att Torbjörns kompetens har haft betydelse och infört nya sätt att tänka gällande 

projekt och tidsplanering vilket har underlättat arbetets gång. Han menar också att 

Torbjörn har varit inspirerande då han tror på det han pratar om vilket förmedlar en 

positiv inställning till förändringen.   

 

4.6 Kort sammanfattning av upplevda förändringar 

Nedan har jag sammanfattat vilka förändringar som deltagarna upplever att det nya 

försörjningssättet har medfört. 
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5. TEORI 

I detta kapitel presenteras teori inom organisationsteori men anknytning till 

organisationsförändring. Denna teori har haft betydelse för att kunna analysera den 

teoretiska vetenskapens kopplingar till det empiriska materialet min studie innehåller.  

 

5.1 Vad är organisationsförändring? 

Under de senaste femton åren har det skett en explosionsartad utveckling av teorier, 

koncept, modeller och föreställningar för att förklara varför förändringar sker och för att 

stödja och fungera som underlag för att åstadkomma förändring (Sveningsson, 2007) . 

Framväxten av underlag för att åstadkomma förändring är exempelvis kulturförändring 

och ”organisatoriskt lärande”. Trots det stora antalet förändringsmodeller som finns 

tillgängliga visar många studier att majoriteten av förändringar misslyckas.  

Det kan finnas flera orsaker till att organisationer förändras. Man anser vanligtvis att det 

är externa och interna drivkrafter som är grunden till organisationsförändring. Nedan 

finner vi några framstående externa drivkrafter (Child, 2005). 

 Politiska 

 Teknologiska 

 Kulturella 

 Demografiska 

 Ekonomiska 

 Framväxten av nya kunskapsformer 

 Förändrade konkurrens- och branschförhållanden 
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En organisations relation till omgivningen och extern påverkan är olika. En del företag 

föredrar att göra som alla andra och är defensiva gällande utveckling medan andra väljer 

att vara drivande och innovativa. Den externa påverkan bestämmer alltså inte 

organisationens utveckling utan människor tolkar dessa utifrån sin omgivning och ihop 

med personliga intressen, utbildning, organisationskultur och liknande, vilket leder till en 

viss utveckling och förnyelse. 

Många författare har observerat att många organisationer låter sig styras av rådande 

moden och föreställningar om vad som anses bra för organisationer (Sveningsson, 2007) . 

I moderna organisationer finns diverse förändringsprogram och ledningen belyser 

behovet av ständiga förändringar. Tyvärr menar författarna att dessa moden, och 

därmed förändringarna, inte alltid är tillräckligt välmotiverade och välgrundade som de 

kan ge upphov till. ”Inte sällan utlovas guld och gröna skogar om man bara tillgodogör sig 

de rätta recepten för förändring, men det organisatoriska livets komplexitet går sällan att 

styra med hjälp av enkla förändringskoncept” (Sveningsson, 2007:241).  

Många förändringsförfattare utlovar på ett okritiskt sätt guld och gröna skogar då de 

presenterar riktlinjer för förändringsarbeten. Det viktigaste är dock att komma ihåg att 

organisationsförändringar i grund och botten handlar om människor (Sveningsson, 2007) . 

Man kan inte styra eller kontrollera hur människor upplever en situation då människor 

uppfattar och tolkar saker på olika sätt.  

 

5.1.2 Förändringars omfattning 

Det finns olika typer av förändringar och dess omfattning beskrivs vanligtvis som 

revolutionär eller evolutionär. Burke definierar revolutionär förändring som en radikal 

förändring som påverkar olika organisationsförhållanden parallellt . Det kan vara 

förhållanden mellan organisationskultur, styrsystem, organisationsstruktur, teknologi, 

kompetenssystem och ledarskap. Evolutionära förändringar påverkar enstaka delar av 

organisationen och inom ramen för befintliga organisatoriska system. Det kan handla om 

modifiering av befintliga produkter genom exempelvis ändring av design, förpackning 
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eller produktkvalitet. Vilken omfattning förändringen har beskrivs ofta till dess rytm och 

tempo. Revolutionära förändringar sker under begränsade och diskontinuerliga perioder 

medan evolutionära förändringar sker kontinuerligt.  

Nedan finns en sammanfattning av skillnader mellan förändringarna (Burke, 2002). 

revolutionär         vs       evolutionär 

strategisk              vs       operativ 

totala systemet   vs       lokal aspekt 

radikal                   vs       inkrementell 

diskontinuerlig    vs       kontinuerlig 

episodisk              vs       kontinuerligt flöde 

 

Fyra förändringstyper 

Förändringar kan ske på olika sätt. Nedan presenterar Marshak (2002) fyra typer av 

förändringar. 

1. Fixa och vidmakthålla 

Att fixa (reparera och underhålla) för att undvika stora förändringar. 

Förändringarna är mindre och operativa samt inom ramen för befintliga 

organisatoriska system, alltså evolutionära förändringar. Exempel på en sådan 

förändring är reparation av en maskin som används för produktion.  

2. Bygga på och utveckla 

Denna förändring är mer avancerad än att fixa och vidmakthålla system och 

innebär att bygga vidare, lägga till och utveckla inom ramen för befintliga system. 

Exempel är nyrekrytering av personal. Denna förändring kallas single-loop 

learning. 
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3. Flytta och omlokalisera 

Flytta och omlokalisera handlar om en större och genomgripande förändring där 

syftet är att förändra systemen, till skillnad från de föregående förändringarna. 

Det kan exempelvis handla om att skapa en ny organisationsstruktur eller att 

utkontraktera en del av verksamheten. 

4. Frigöra och nyskapa 

Frigöra och nyskapa är den mest radikala förändringen och innebär en förnyelse 

av hela organisationen som påverkar flera olika organisationsförhållanden 

samtidigt. Ofta sker detta genom experiment, nytänkande och innovationer. 

Denna förändring kallas double-loop learning. 

 

Det finns olika uppfattningar om förändringars omfattning. Förändringar är inte entydiga, 

att de är på det ena eller andra sättet, utan det beror på vems perspektiv man utgår 

ifrån. ”Förutom att organisationsmedlemmar kan tolka förändringars omfattning på 

skilda sätt, kan personer som studerar hur organisationer förändras ha olika 

uppfattningar om en förändrings omfattning: huruvida det rör sig om en förändring som 

sker under en avgränsad, revolutionär period eller om det handlar om evolutionär, 

kontinuerlig förändring” (Weick & Quinn, 1999). Olika människor tolkar förändringar på 

olika sätt. Därför är det viktigt att lyssna på och beakta hur olika 

organisationsmedlemmar uppfattar förändringen och vilken innebörd det har för dem. 

 

5.2 Human relations och Organizational development 

Organizational development (OD) anger synen på förändringar och utgörs i diskussioner 

om organisatoriska förändringar. OD växte fram parallellt med human relations-rörelsen 

vilket beskrivs som en human syn på individer i organisationer. Vid Western Electric 

Company’s anläggningar i Chicago gjorde Roethlisberger och Dickson (1947) studier av 

arbetsförhållanden. Studien utmanade tidigare antaganden om arbetstagarens 
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beteende. Arbetarna motiverades inte enbart av lön. Istället var man intresserad av att 

förstå arbetarnas attityder och beteenden. De ansåg att den sociala dimensionen hade 

fått för liten betydelse vid försök att förstå dynamiken bakom och möjligheter att 

genomföra förändringar utan att samtidigt skapa misstro, motstånd och emellanåt 

sabotage. Arbetarnas beteenden var avgörande för att nå organisationens mål vilket är 

direkt knutet till bättre effektivitet. Roethlisberger och Dickson betonade betydelsen av 

att lyssna på och ta intryck av medarbetarnas erfarenheter och kunskaper vid förändring. 

Studierna visade att det fanns mycket mer att lära om människans samspel på 

arbetsplatsen. Deras idéer har sedan förädlats vidare av Lewin (1951) genom etablering 

av OD på 40-talet (Sveningsson, 2007).  

OD utgör en modell för planerad förändring utifrån rationella antaganden om 

organisationens sätt att fungera. Lewins visar en klassisk isbitmetafor för förändring som 

utgörs av tre steg: 

1. Upptining 

2. Förändring 

3. Återfrysning 

Upptining handlar om att förbereda och planera och enligt Lewin bör man inkludera 

medarbetarna, bland annat för att minska risk för friktion och motstånd. Aktiviteter i det 

första steget kan vara grupparbeten, utbildning eller engagerade föreläsningar av någon 

betydelsefull förändringsagent. Detta steg handlar om att övertyga de som berörs av 

förändringen om dess behov. Det andra steget, förändring, handlar om att genomföra 

den planerade förändringen. När förnyelsen är genomförd och organisationen befinner 

sig i ett nytt läge kan man återfrysa organisationen för att återskapa ett stabilt läge . 

Centralt för Lewin teorier är att man med hjälp av information, kunskap och engagerat 

deltagande reducerar motstånd vilket möjliggör förändring. Det handlar även om att ”… 

leda förändring genom att reducera krafter som förhindrar förändring, snarare än 

förstärka krafter som driver på förändring” (Dawson, 2003:30). Tidigare ansågs 

förändringar med hjälp av OD vara linjära och evolutionära vilket betydde att 
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förändringarna skulle ske med kontinuerligt flöde och en ständig utvärdering av 

framskridandet.  

Enligt senare författare inom OD är det viktigt att samordna ”mjukare” 

element/delsystem som människor, ledarskap och värderingar med ”hårdare” 

element/delsystem som teknologi, strategi och struktur (Sveningsson, 2007). Att se 

organisationer som integrerade och sammanhängande system sammansatta av ett antal 

mindre delsystem är en mycket vanlig i beskrivning av hur man genomför 

organisationsförändringar. 

 

5.3 Organisationskultur  

Organisationskultur hänvisar till den kultur som utmärker en organisation, det vill säga 

vad som kännetecknar en större grupp människor och inte enskilda individer. Begreppet 

organisationskultur fick sitt genomslag under 80-talet och början av 90-talet. Då ansåg 

många att organisationskultur var bland den mest avgörande faktorn för en organisations 

framgång. Den uppfattningen har dock tonats ner men många menar fortfarande att 

organisationskultur är en central aspekt bakom viktiga förhållanden som engagemang, 

inriktning, prioriteringar, sammanhållning och gemensamma mål och förhållningssätt 

(Alvesson, 2007). Många menar att organisationens konkurrensfördelar finns inom 

organisationens unika kompetens som bland annat är förknippad med 

organisationskultur som är svår att kopiera. Dock misslyckas många organisationer med 

att framhäva och skapa förståelse för kulturens värde. Det är viktigt att organisationer 

utvecklar och bevarar föreställningar och värderingar som är gemensamma för 

medarbetarna i organisationen. Alvesson skriver att ”Även organisationskultur är av 

intresse för att belysa livet i organisationer; människor, grupper, relationer, åsikter, 

tankesätt och känslor hamnar i fokus medan strukturer, system och annat ”ting-

liknande” ses som sekundärt. Kulturtänkandet tar fasta på ”det levande” i 

organisationer” (Alvesson, 2007:180). 
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Nedan följer sex karaktärsdrag om kulturbegreppet (Hofstede et al., 1990). Som har 

sammanfattats av Alvesson (2007:180).  

 Kultur är holistiskt och hänvisar till ett kollektivt fenomen som inte kan föras ned 

till enskilda individer, det vill säga det handlar om vad som kännetecknar en 

större grupp av människor, t.ex. ett samhälle eller en organisation.  

 En kultur är historiskt bestämd och den har vuxit fram över tiden och förmedlas 

via traditioner och vanor. 

 Kulturen är trögrörlig, svår att förändra och människor tenderar att hålla fast vid 

sina idéer, värderingar och föreställningar. 

 En kultur är socialt konstruerad, det vill säga den är en i grunden mänsklig 

skapelse och bärs upp av en grupp människor, vilka fungerar som ett kollektiv . 

Olika grupper skapar olika kulturer och det är således inte den mänskliga naturen 

som avgör kulturen. 

 Kulturen är ”mjuk”, svårfångad och undflyende, det vill säga genuint kvalitativ och 

låter sig inte (enkelt) mätas och klassificeras.  

 Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen och ibland 

används begrepp som myt, ritual och symbolik.  

 Kultur handlar främst om föreställningsmässiga fenomen. Det rör sig om 

tankesätt, värderingar och uppfattningar om saker och ting snarare än den 

objektiva, synliga delen av organisationen.  

Kultur handlar inte om beteendet ”hur vi gör i organisationen” och om objektiva ting i 

sig. Utan det handlar om orsaken bakom till varför man gör som man gör och vilka 

uppfattningar samt föreställningar man har om dessa ting.  

Att kultur alltid är historiskt har nämnts tidigare. Offentliga organisationer har ett 

specifikt arbetsområde och styrs av olika restriktioner och styrformer vilket innebär att 

de ofta skapar gemensamma kulturella förhållanden inom en viss sektor. Sjukhus, skolor, 
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socialförvaltningar och polisdistrikt är exempel på organisationer vars huvudidé är att 

man ska vara likartade. Sjukhus ska helst inte utveckla för skilda föreställningar och 

värderingar utan se på arbetsuppgifter, allmänhet, regler m.m. (Alvesson, 2007). 

 

5.4 Lärande i organisationer 

Organisationers förmåga att förändra och utveckla nya kunskaper återkommer hela tiden 

då man pratar om framgångsfaktorer för organisationer. Att förändra och utveckla ny 

kunskaper handlar om att lära. Förutom att individer kan lära sig nya kompetenser så kan 

även grupper och organisationer lära genom att exempelvis erfarenheter dokumenteras 

och utveckling av nya rutiner. Huzzard beskriver ett exempel där erfarna och skickliga 

medarbetare skriver ned hur de går tillväga så att de mindre erfarna kan använda dessa 

manualer när de ställs inför olika arbetsuppgifter (Alvesson, 2007). Senaste trenden är 

att skapa lärande organisationer som främjar lärande.  

Organisatoriskt lärande beskrivs som en anpassning och utveckling av gemensamma 

föreställningar (organisationskultur), dela med sig av dåliga och goda erfarenheter  och 

dokumentera dessa. Kunskapen är delad av medarbetarna och gemensamma 

förställningar och rutiner ligger till grund för hur man handlar och manualerna ger 

tydlighet hur man bäst utför handlingen. 

Lärande är processen som leder fram till en viss kunskap. Huzzard redogör för fyra 

skolbildningar inom individuellt lärande och vad de betyder för organisatoriskt lärande .  

 Lärande som beteendeförändring 

 Lärande som kognitiv utveckling 

 Lärande som situerad social praxis 

 Lärande som identitetskonstruerande 
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5.4.1 Lärande som beteendeförändring 

Beteendeförändring representeras av behavioristiska psykologer som studerade hur olika 

beteenden förstärks och försvagas via återkoppling. Skinner och Watson är två kända 

företrädare inom detta ämne. Ett exempel på beteendeorienterat lärande är nötning 

eller överinlärning. Exempelvis om en medarbetare efter många försök får 

återkommande negativ återkoppling på sitt arbete kommer denne antingen ge upp eller 

ändra sitt tillvägagångssätt. Genom erfarenhet lär vi oss att justera våra handlingar när 

utfallen av våra handlingar inte stämmer med vad vi vill uppnå. Denna skolbildning 

fokuserar på att man lär sig nya beteenden eller rutiner. 

 

5.4.2 Lärande om kognitiv utveckling 

Den andra skolbildningen menar att man utvecklar tänkandet inifrån. Till skillnad från 

föregående skolbildning ifrågasätts våra grundläggande föreställningar och antaganden 

för att kunna reflektera på djupet. På detta sätt breddas vår kunskapsbas. När vi genom 

vår reflektion genererar nya handlingar handlar det om double-loop learning, vilket är ett 

radikalt lärande. Organisationer som behöver genomgå mer radikala anpassningar kan 

använda sig av denna metod. Den kognitiva synen intresserar sig huvudsakligen för 

begrepp och mentala modeller.  

 

 

 

 

    

 

Bilden föreställer single- och double-loop learning (Alvesson, 2007) 
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5.4.3 Lärande som situerad social praxis 

Denna skolbildning menar att lärande inte i första hand handlar om att lära sig om 

praktiken, utan att bli en praktiker. Learning by doing är ett känt begrepp och passar 

inom denna skola då det handlar om att vi lär oss genom att vara praktiska. Lärandet 

pågår vare sig vi är medvetna om det eller inte. Inom denna lära ser man människan som 

en social varelse som utvecklas tillsammans med andra i en viss social kontext snarare än 

som en fritt tänkande varelse. Kunskap och lärande sker i samspel mellan individer i 

praktiska situationer där individerna är delaktiga.  

 

5.4.4 Lärande som identitetsförändring 

Ofta handlar lärandet om att lära sig att se sig själv på ett nytt sätt . Inom lärande som 

identitetsförändring lär man sig att förstå omvärlden på ett sätt, genom att se på sig själv 

och andra på ett nytt sätt. Detta kan ske både hos individer och organisationer. 

 

5.5 Planerad förändring 

En planerad förändring innebär en förändring på formen, det vill säga strukturen och 

innehållet, alltså processerna. En planerad förändring tar tid. Det blir svårare att planera 

och budgetera. Det beror på att de traditionella sätten att planera på inte fungerar utan 

man tvingas finna nya vägar. Det går inte fastställa den styrande aktivitetskedjan i början 

av projektet för att sedan inte ändra den under projektets gång. Här är dynamik och 

flexibilitet nyckelord för en lyckad planering och styrning av projekt . För att nå detta 

behövs nya modeller. I många av dagens projektmodeller fastslås strukturen steg för steg 

vid olika beslutspunkter. Wenell, författare och företagskonsult, tror att vid en stor del 

av projekten speciellt de med lång genomloppstid krävs det att man ser på projektflödet 

och beslutsprocessen på ett annat sätt. Det är viktigt att hitta projektformer där man i 

ett mycket sent flöde kan fastställa de konkurrenskritiska delarna i projektet . Detta 
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innebär ett nytt modelltänkande med en generell plattform som möjliggör stor 

flexibilitet med glidande ambitioner och mål. Hur organisationens resurser budgeteras 

påverkar projektverksamheten i allra högsta grad. Enligt Wenell går det inte att driva 

professionella projekt om budgeteringen ligger på en framförhållning på bara ett år i 

taget och om inte utnyttjade medel fryses inne vid årsskiftet.  

 

5.5.2 Utveckling av projekt 

Idag är intresset för projektform stort i samhälle och näringsliv (Wenell, 2001) . Det beror 

kanske på behovet av förändringar i framtiden, eller oron för förändringar. Idag är 

rörligheten en viktig del i organisationer och det ställer nya krav på dessa. Att vara 

flexibel, ha förmåga att agera kraftfullt och med kort varsel, vara målmedveten och 

tidseffektiv är nödvändiga egenskaper idag. Wenell anser att dagsläget inte är 

tillfredställande och han ser vår tid som ett mellanläge. Gamla beprövade 

projektmetoder och ny insikt om att vi behöver dynamik, flexibilitet, rörlighet, kreativitet 

och enkelhet behöver hitta en balans för att få projektverksamheten effektivare menar 

han. Det har skett en utveckling av syn på projektform. Under -50 och 60-talen såg man 

på projekt som en arbetsform där struktur, metodik och verktyg var grunden. Under 

senare åren har ett nytt sätt att se på projekt vuxit fram nämligen som en 

organisationsform. Där utgör team och dess funktion, motivation och engagemang 

grunden (Wenell, 2001). Wenell anser att om företag och organisationer ska organisera 

sin verksamhet i projektform ska de lyfta fram begreppet projektform utan något 

specifikt insatsområde. Det medför att projektformen ger bättre höjd och bredare 

användning. Formen blir enklare och ger fler möjligheter att tillämpas när man vill åt de 

eftersträvande egenskaperna rörlighet, flexibilitet, förändringsförmåga och kreativitet. 

Enligt Wenell eftersträvar många strikta avgränsningar på projekt där begrepp som 

målsatt, tidsbegränsat, budgeterat och unikt används. Projektets början och slut 

tydliggörs. Det finns även strikta begräsningar för vad som anses vara projekt och vad 

som inte kan verka i projektform (Wenell, 2001:8). Med en ny och bredare syn på 
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projektform kan den användas i allt större utsträckning. Formen innebär ett nytt sätt att 

tänka och arbeta för att få samverkan inom organisationer oavsett vad som ska utföras . 

Wenell menar att i praktiken innebär det ofta att man försöker sätta gränser till exempel 

längre än ett år, mer än en miljon, fler än en avdelning, strategiskt betydelsefullt etc . 

(Wenell, 2001:8). Denna typ av avgränsningar blir ofta stela. Det medför för mycket 

begräsningar vilket hämmar de eftersträvande egenskaperna som rörlighet, flexibilitet, 

förändringsförmåga och kreativitet.  
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6. ANALYS 

6.1 Drivkrafter bakom förändringen 

Child menar att det finns interna och externa drivkrafter till att organisationer förändras . 

Jag har försökt konstatera vilka drivkrafter som låg bakom initiativet till förändringen av 

tvätt och förrådsförsörjningen. Jag finner två externa drivkrafterna som framkommer av 

USiL’s utredningar år 1998 och 2002, nämligen ekonomiska och teknologiska drivkrafter . 

Enligt USiL’s mätningar fanns en besparingspotential på frigjord tid hos personal på 1,16 

heltidstjänster per vecka. Att låta en vaktmästare ersätta sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter relaterade till tvätt och förrådsartiklar visade en besparingspotential på 

23 708 268 kr per år om alla avdelningar på USiL är anslutna. För att uppnå detta ansåg 

sjukhuschefen att man skulle frigöra personal men även att minska lager och på så viss 

frigöra ytor. Frigjorda ytor skulle användas på ett bättre sätt än att vara outnyttjade 

förrådsutrymmen exempelvis genom att göra nya patientplatser, vilket i sin tur ger mer 

ekonomisk vinning. Det fanns alltså starka ekonomiska drivkrafter bakom förändringen. 

Utredningarna visade att det fanns möjlighet att minska kostnaderna genom att utveckla 

ett bättre system som frigjorde personal. Utveckling av systemet innebar att skapa ett 

effektivare och enklare arbetssätt, vilket är en teknologisk drivkraft. Det dröjde dock till 

år 2005 innan sjukhusledningen beslutade att en förändring skulle ske men de 

bakomliggande orsakerna till förändringen var den samma som utredningarna hade visat 

tidigare år.  

När LC bildades betonade man även att det fanns inre drivkrafter till en förändring. Det 

nya systemet gav bättre arbetsförhållanden för avdelningspersonalen som upplevde en 

befrielse att slippa den tidigare sysslan som var både tidskrävande, stressig och 

ansträngande.  
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6.2 Två typer av förändringar 

Förändringar är inte entydiga utan det beror på vems perspektiv man utgår ifrån . Weick 

och Quinn säger att organisationsmedlemmar kan tolka förändringars omfattning på 

skilda sätt men även personer som studerar hur organisationer förändras kan ha olika 

uppfattningar om förändringens omfattning. Att fastslå om det är en revolutionär eller 

evolutionär förändring alltså inte helt enkelt. 

Det finns en viss svårighet att fastställa vilken omfattning den här förändringen har skett 

inom. Burke och Marshak beskriver olika karaktärsdrag som skiljer förändringstyper och 

dess omfattning åt. Utifrån de karaktärsdragen anser jag att det sker två typer av 

förändringar. Den förändring som jag först tänker på är den huvudsakliga förändringen 

kring tvätt och förrådsförsörjningen. Det handlar om att ”flytta och omlokalisera” och är 

en evolutionär förändring som innebär att en större förändring sker i syfte att förändra 

systemet. Evolutionära förändringar sker i ett kontinuerligt flöde vilket dock inte passar 

in på ovanstående förändring då framtagandet och implementering av ett nytt system 

skedde inom en begränsad period mer likt revolutionär förändring. När det nya systemet 

var utformat och implementerat på de första avdelningarna arbetade dock LC med att 

kontinuerligt förändra systemet utifrån avdelningspersonalens behov i syfte att förbättra 

systemet. 

Den andra förändringen är mer radikal och är en konsekvens av förändringen kring tvätt 

och förrådsförsörjningen. Det handlar om förändringstypen ”frigöra och nyskapa” och 

påverkar flera delar i organisationen. Under förändringsarbetet med försörjningssättet 

skedde en förnyelse i organisationens sätt att se på olika ”ting”. Även 

organisationskulturen samt förhållanden inom och utanför organisationen förändrades. 

Nya förhållanden till leverantörer, avdelningspersonal, vaktmästare och Logistik Center 

tog plats. 
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6.3 De fokuserar på ”ting” men deltagarna är positiva 

Organisationskultur kännetecknar en större grupp människors gemensamma mål, 

prioriteringar och engagemang etc. Jag undrar om det är möjligt att få en gemensam 

kultur för hela USiL’s organisation och finner det svårt eftersom organisationen är 

mycket stor. Offentliga organisationer skapar ofta gemensamma kulturella förhållanden 

inom en viss sektor då de har specifika arbetsområden. Man menar även att sjukhus inte 

ska utveckla för skilda föreställningar och värderingar utan fokusera på deras 

arbetsuppgifter, allmänhet och regler. Jag uppfattar det som att USiL fokuserar mycket 

på arbetsuppgifter. Ledningen och styrgruppen styrs enligt gamla traditioner kring hur 

deras arbetsuppgifter kring förändringsarbete alltid har fungerat. Tidigare ansågs 

sjukhusets huvudsakliga syssla vara sjukvård vilket medförde att större delen av 

personalen som var anställda hade sjukvårdsutbildning. Men sjukhuset är en stor 

verksamhet där det finns andra sysslor som inte är relaterade till sjukvård vilket gör att 

det behövs annan personal som kan sköta de icke sjukvårdrelaterade sysslorna. När en 

projektgrupp bestående av intern personal skulle skapa ett nytt system för 

försörjningssättet misslyckades de. Istället halkade de in på det gamla systemet. Det 

framkommer även att de hade bristande kunskaper inom förändringsarbete. Hofstede et 

al. menar att begreppet kultur är historiskt bestämd. Traditioner och vanor växer fram 

över tiden och är svåra att förändra då människor tenderar att hålla fast vid dem. När 

man gjorde ett nytt försök med personer som var vana att arbeta med förändringar  

lyckades man och styrgruppen fick en annan syn på förändringsarbete vilket verkar leda 

dem till nya föreställningar om hur framtida förändringsarbeten ska utformas.  De har 

alltså brutit deras tradition kring arbetsuppgifter och tagit ett steg bort från det som 

kännetecknar en offentlig organisationskultur. 

Om man tolkar Torbjörn och Lars intervjuer upplever jag att de fokuserar på ”ting-

liknande” saker när de pratar om förändringen. De talar om projekt och projektgrupp, 

system, schema, modeller etc. De beskriver ”hur vi gör i organisationen” men framhäver 

inte vad som är orsaken bakom till varför man gör som man gör. I denna process har man 

arbetat med att få nya riktlinjer för förändringsarbetet. ”Tingen” har även belysts av 
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Torbjörn som en viktig del av förändringsarbetet. Sveningsson säger dock att många 

förändringsförfattare utlovar guld och gröna skogar om man tillgodogör sig riktlinjer för 

förändringsarbeten. Sveningsson är mer kritisk till deras entusiasm och betonar att 

organisationsförändringar i grund och botten handlar om människor. Torbjörn och Lars 

framhäver inget intresse av att belysa människorna i organisationen, grupper och 

relationer eller personalens åsikter och känslor. De riktar ingen uppmärksamhet åt ”det 

levande” i organisationen som Alvesson menar att kultur tar vara på . Roethlisberg och 

Dickson’s studier av arbetsförhållanden visar att man bör lyssna på arbetarna och 

intressera sig för deras attityder och beteenden. Skulle man inte förstå deras attityder 

och beteenden inför en förändring kan det uppstå misstro, motstånd och sabotage. 

Även om studien visar att de inte tog del av avdelningspersonalens attityder inför 

förändring kan vi dock framhålla att deltagarna upplevde inre drivkrafter till en 

förändring vilket kan vara ett skäl till varför den mottogs varmt. De som har deltagit i 

studiens intervjuer är avdelningspersonal vars avdelning redan har infört det nya 

systemet. Vi vet därför inte hur personal på de avdelningar som inte har det nya 

systemet känner inför förändringen. Men vi kan sammanfatta studiedeltagarnas 

upplevda känslor kring förändringen som positiva och glada. Det framgår inte att det 

fanns något motstånd eller oro inför förändringen utan istället verkade de ha varit 

delaktiga i förändringsarbetet. Delaktigheten kan vara en framgångsfaktor till varför 

förändringen inte möttes av motstånd. LC har tagit tillvara på avdelningspersonalens 

beteenden genom att låta dem ”lära ut” vilket säkerligen har medfört minskat motstånd 

eftersom de känner sig delaktiga. 

Wenell talar om flexibilitet som en egenskap för att lyckas med förändringsarbete . När 

projektet startade fanns det inga strikta avgränsningar till vad som skulle göras och vilket 

mål som skulle uppnås. När Torbjörn fick uppgiften från sjukhuschefen hade han, vad jag 

förstår, i princip fria händer. Jag tror att flexibiliteten har haft stor betydelse för hur 

förändringsprocessen utvecklades. Torbjörn fick använda sin kreativitet och hade 

möjlighet att utforska området för att hitta en bra lösning.  
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6.4 Lära av varandra 

Inom Lewins teorier betonas vikten av att låta deltagarna vara engagerade för att 

reducera motstånd till förändringen. LC har låtit avdelningspersonalen vara delaktiga i 

förändringen genom att lyssna och låta dem visa sina kunskaper kring försörjningssättet. 

Roethlisberg och Dickson betonar även betydelsen av att lyssna på och ta intryck av 

medarbetarnas erfarenheter och kunskaper vid förändring. Under förändringen har man 

tagit tillvara på avdelningspersonalens kunskaper genom att låta dem vara lärare . 

Huzzard beskriver hur erfarna och skickliga medarbetare skriver ner hur de går tillväga i 

manualer som de mindre erfarna kan använda som hjälp vid arbetsuppgiften. På detta 

sätt har kunskapsutbyte skett mellan avdelningspersonalen och LC. Personalen har visat 

det gamla systemets tillvägagångssätt samt dokumenterat vilka artiklar som används och 

i vilka mängder. Personalen erhåller kunskap och erfarenheter om mediciner, artiklar och 

användningsområden vilket LC saknar. Tillsammans hjälptes de åt att utforma ett nytt 

system som motsvarade bägge parternas förväntningar. Under hela processen fanns en 

nära kommunikation mellan parterna. En tredje part var även varit delaktig i lärandet, 

nämligen vaktmästarna. När det nya systemet var implementerat lärde LC ut 

vaktmästarnas nya arbetsuppgifter utifrån de manualer som LC och 

avdelningspersonalen hade utvecklat tillsammans. Manualerna beskrev vaktmästarens 

arbetsuppgifter om hantering av tvätt och förrådsartiklar men var utformade på så vis att 

denne inte behövde ha kunskap om artiklarna, exempelvis namn och typ av medicin. 

Manualerna låg till grund för hur arbetsuppgiften skulle utföras. Det handlar om lärande 

som beteendeförändring. Vaktmästarna fokuserade på att lära sig nya beteenden och 

rutiner. Avdelningspersonalen fick också nya beteenden och rutiner trots att de inte 

hade lärt sig något nytt utan blivit av med en tidigare arbetsuppgift . 
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7. DISKUSSION 

Jag vill uppmärksamma att jag tror att förändringen har fört med sig ett nytt sätt att 

tänka på när det gäller förändringsarbete där medarbetarna ser på arbetet utifrån ett 

nytt perspektiv. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse för kommande 

förändringsarbeten, som förhoppningsvis kommer bli effektivare med snabbare 

genomförings tid. Förändringen har hjälpt sjukhuset att bryta en tradition som de har 

haft under en lång tid. Idag tror jag att sjukhusets ledning inser nyttan med att ha rätt 

person på rätt plats i verksamheten. Under mitt samtal med Lars sa han ”Vid rätt process 

där det behövs rätt folk sparar man pengar på att ta in kompetent personal” och efter 

den genomslagskraft som förändringen fick har Lars fått det styrkt. När personalen 

sysslar med arbetsuppgifter som de har kompetens och erfarenhet inom gynnar det 

sjukhuset. Jag tror att denna insikt kan ha stärkts i och med att man misslyckades en 

gång i början med att ta fram ett nytt försörjningssätt där personalen som var ansvarig 

för förändringen saknade tillräcklig kompetens inom området. Jag anser att personal som 

sysslar med deras egentliga uppgift resulterar i effektivare arbete. Förändringen har visat 

goda exempel på detta. Avdelningens personal sysslar med deras egentliga syssla som är 

att vårda patienter vilket de gör bäst. Med det nya försörjningssättet har varje avdelning 

en försörjningsvaktmästare som sköter tvätt och förrådsförsörjningen. Både 

vårdpersonalen och vaktmästaren sysslar med det de har kompetens inom vilket gör att 

de är experter inom deras syssla. På detta vis blir arbetet mer tidseffektivt och 

kostnadseffektivt vilket de stimulerade och mätbara resultaten visar. 

Studien har gjort mig uppmärksam på att om man ändrar en del i organisationen kan det 

påverka andra delar i organisationen. Därför bör man se vilka handlingar som är 

förbundna till varandra i organisationen för att veta vilka delar som påverkar varandra 

pga. deras kopplingar till varandra. Jag vill försöka förmedla min syn på detta genom att 

likna sjukhusets organisation med ett pussel där pusselbitarna föreställer olika delar i 

organisationen som är beroende av varandra för att bilda ett helt pussel. 

Förändringsarbetet avsåg tvätt och förrådsförsörjningen vilket är en del (pusselbit) i 

organisationen men har under dess process påverkat och berört andra delar 
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(pusselbitar). Detta har bidragit till fler organisatoriska förändringar där man formar om 

de olika delarna (pusselbitarna) vilket resulterar i en förnyelse av organisationens form 

(pusslets utseende). Med den här liknelsen vill jag få fram att en förändring är en 

komplex process. Jag tror att det är viktigt att man har förståelse för att en förändring av 

en pusselbit kan påverka andra pusselbitar som kan behöva förändras för att 

pusselbitarna ska passa ihop och bilda en fungerande helhet. Jag finner detta intressant 

för jag upplever att sjukhuset i samband med förändringen insåg att förhållandena 

mellan sjukhusets delar är väsentliga. Förändringsprocessen har påverkat många 

personer och olika delar av organisationen varav en intressant följd är att den startade 

en tankeprocess hos de delaktiga om hur de arbetar med förändringsarbete vilket har 

påverkat sjukhusets verksamhet i stor bemärkelse. Nu pågår bland annat en 

organisatorisk förändring där man strävar efter att förbättra sjukhusets arbetsgång vid 

projektarbeten och jag tror att flera förändringar kommer att träda i kraft . Jag upplever 

att sjukhuset var mer skeptiska till förändringar tidigare genom att ge uttryck åt att ” det 

har alltid varit såhär och det har alltid fungerat” för att dem ansåg att allt var 

färdigorganiserat och oföränderligt.  

Ibland tror jag att man komplicerar sina projektarbeten i onödan och vill därför påminna 

om enkelhet. Enkelhet handlar om att strunta i alla onödigheter som inte passar 

projektet och arbeta med enkla och smidiga medel. Jag tror att många är överambitiösa 

vilket kan krångla till det i onödan, speciellt då man har medarbetare som inte är lika 

insatta i projektform. Att utforma detaljplanerade modeller kan ge konsekvenser som att 

deltagarnas kreativitet och motivation hämmas samt att deras kommunikation försvåras.  

Ett exempel på detta är det kommunikationsproblem som uppstod när Torbjörn 

presenterade projektplanen för styrgruppen. Trots att Torbjörn förenklade scheman och 

modellerna uppfyllde de deras funktion och gav goda resultat vilket är ett bra belägg för 

att enkelhet fungerade i detta fall. 
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8. SLUTSATS 

Organisationen har ställts inför två typer av förändringar, både evolutionär och 

revolutionära förändring. Den evolutionära förändringen handlar om att skapa ett nytt 

system för tvätt och förrådsförsörjning. Man har ”flyttat och omlokaliserat” samt förnyat 

det gamla systemet till ett mer effektivt system. Det fanns ekonomiska och teknologiska 

drivkrafter bakom förändringen som visade att ett nytt system bland annat skulle minska 

kostnaderna, frigöra personal och ytor. Det fanns även interna drivkrafter. Personalen 

önskade bättre arbetsförhållanden då det tidigare systemet var både tidskrävande och 

ansträngande.  

Den mest radikala förändringen är att kulturen om hur man alltid har arbetat med 

förändringar i organisationen har ändrats. Man har brutit de gamla traditionerna om hur 

och vilka som tidigare arbetade med förändringsarbeten. Idag har man fått ett nytt 

synsätt på förändringar som kommer att påverka framtida förändringsarbeten på USiL.  

Samtliga deltagarna var positiva till förändringen och har varit delaktiga i 

förändringsprocessen under olika skeden. De har inte upplevt något motstånd till 

förändringen eller under processens gång. Avdelningspersonalen upplever en befrielse 

att det nya systemet är implementerat och är mycket positiva till hur det fungerar . De 

har varit delaktiga i förändringsprocessen under implementeringsskedet och hjälpt till att 

sammanfatta hur arbetet med försörjningen ska gå till. Dokumenten har sedan använts i 

en lärandeprocess där de har fungerat som arbetsuppgiftsmanualer åt vaktmästarna.  
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9.2 Annat material 

Material om USiL och avdelning 12 samt 18 är hämtat från USiL’s egna databas som 

endast personalen har tillgång till. 

Material om mätningar “Universitetssjukhuset i Lunds rapport 2008-03-10” av 

försörjningssättet och scheman har jag fått av Torbjörn Harlenbäck. 
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