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Förord 

Hur värden skapas i vård och omsorg är viktig kunskap för att svenska aktö-

rer ska hävda sig i en allt tuffare konkurrens om kompetenser, tjänstekoncept 

och värdeskapande intäkter. Den här studien lyfter fram betydelsen av ledar-

skap för utveckling av vård och omsorg. Det är viktigt att öka kunskapen och 

omvärldsbevakningen på detta område. Vårdföretagarna uppfattar att ledar-

skap är en viktig fråga för utvecklingen inom vård- och omsorg och har vänt 

sig till Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet för att i upp-

dragsforskning studera ledarskapets betydelse för utvecklingen av vård- och 

omsorg.  

Studien har utförts som uppdragsforskning och har författats av doktorand 

Jörgen Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, som 

själv svarar för rapportens slutsatser. 

Uppsala i maj 2011 
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Summary 

How value is created in health care is an important concept for Swedish 

health care providers to understand as they engage in an ever-increasingly 

tough competition for skills, service and value-added revenues. This study 

highlights the importance of leadership for the development of health care. It 

is important to learn more and augment contemporary and environmental 

analysis. The study was conducted as contract research funded by the Asso-

ciation for Private Care Providers and was written by doctoral student Jörgen 

Lindell, Department of Social and Economic Geography, Uppsala Universi-

ty. 

This report addresses the role and significance of leadership for the devel-

opment of health care. The study links to ongoing research and is to some 

extent exploratory in nature as it analyses the boundary between the re-

searched theory and theory development. The work is based on two hypo-

theses: that there is decision-making space and production space or a deci-

sion-making and production space, whose function is to create, maintain and 

change the values in health care, and that these spaces – herein termed value-

spaces - can be defined and illuminated by new knowledge created from a 

combination of lessons learned from innovative research and leadership re-

search. A multi-disciplinary approach where the report is based on both eco-

nomic geographical research (in which innovation studies have a strong tra-

dition) and leadership research (which has a strong tradition in psychological 

research). 

When seeking answers to the question of the role and significance of leader-

ship for the development of health care, you can start by dividing up the 

question and posing the question about “what is meant by development?”. In 

other words, what goals would be achieved through better leadership and 

how could these processes be implemented? In order to expand the body of 
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knowledge and push development of health care considered the issue of lea-

dership is addressed in a separate section of the report. The issue of devel-

opment is treated as a matter of innovation, both from a theoretical and em-

pirical aspect. The empirical part of the report consists of the study of three 

cases; the emergency room at Capio St. Göran's Hospital, Vascular Surgery 

at Central Hospital in Västerås and the Mandometer® method. The results of 

these innovative examples have been significant, and highlights important 

aspects of creating value in health care.  

In 2005, personnel in the emergency room at St. Göran’s noticed how the 

ever-increasing patient flows created overcrowding and waiting times in 

emergency rooms that were sometimes totally unacceptable. To solve this, it 

was decided that the work flow at the hospital should managed in a new 

effective way, according to the LEAN philosophy. Together, the staff sur-

veyed the processes for handling emergency care patients. This led to  a 

change in approach where teams were created in which doctors are present 

to meet the patient and make the initial assessment. The results show that 80 

percent of the patients are medically treated within four hours. 

From an innovation perspective, the case of St. Göran’s emergency depart-

ment offers two important revelations of importance for managing and de-

veloping health and social care. One is that innovation takes time. Poor man-

agement can quickly lead to business failure, however even under good 

management development can take a long time. For Capio St. Göran’s, it 

took several years to enact the new process organization. The second revela-

tion of Capio St. Göran’s is the importance of context, that is to say that the 

nature, space and place are important. LEAN has demonstrated that it is 

more efficient to let a certain group of employees care for a certain part of 

production, than to have a conveyor belt approach for handling patients. The 

secret lies in the group more effectively dealing with differences and learn 

improvements in the emergency clinic's diverse environment. 

LEAN philosophy goes against hospital tradition, where mass production 

and economies of scale became common practice in the sixties and seven-

ties. Typically, medical units were isolated - radiology, surgery center, labs, 

departments, clinics, etc. - in order to achieve economies of scale. This was 
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at a time when neo-classical economic theory had its heyday. Later, econom-

ic geographical research revealed patterns in localization of activity and 

trade. Metropolitan areas in particular, with their  size and diversity of envi-

ronments, represent good opportunities for growth. The variety of cases en-

countered in the emergency room represents diversified production thus 

LEAN works better because it takes the context into account. An interesting 

question for future research is the importance of context in a broad sense - 

how important is it that St. Göran’s Hospital is located in a big city, with a 

more fluid job market, a denser environment and better conditions for the 

spread of ideas? One hypothesis is that the next generation of LEAN will 

need to place greater emphasis on leadership issues. 

Changes at the Vascular Surgery clinic of the Central Hospital in Västerås, 

point towards a third important factor for management and development; 

namely the belief that the change could and would bring new possibilities to 

the team. The new approach for handling work flow can easily be summa-

rized by the phrase "anyone can learn." Towards this end biomedical techni-

cians are specially trained to carry out all ultrasound examinations. Similar-

ly, nurses are trained to take care of the reception. In addition, the clinic 

developed its own IT solutions through direct engagement of their personnel. 

Within 8 years the clinic managed to increase the number of clinic visits 

from 2,000 to 12,000 patients with essentially the same personnel. From the 

point of view of management and development, this points towards the value 

of transferring skills across occupations, finding smart solutions and allow-

ing staff to grow with the task. 

The Mandometer® method is a treatment for anorexia and bulimia, which, 

contrary to conventional psychiatric therapy treatment developed after a 

radical hypothesis that the disease causes and symptoms are reversed, that 

anorexia nervosa is based on the eating disorders characterized by psycho-

logical symptoms. The method has shown remarkable results that have 

spread far beyond Sweden. It has been a long and winding journey for de-

velopment of the method, with major economic problems in the first phase, a 

positive upturn as a minister happened to be interested in the new method, 

and the recurrent criticism from scientific disciplines other than the line of 

research the method represents. For management and development in health 
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care the case suggests two other important experiences. One is the need for 

perseverance. Frequently, innovation is not only time consuming, but can 

also be thwarted for various reasons. Sometimes resistance is justified when 

the new one does not turn out to be better than the current method, but some-

times resistance is unjustifiably rooted in an individual’s dislike of change. 

Another lesson is the element of chance in innovation, which points to limi-

tations in the organization of the development. One hypothesis is that good 

leadership with transparency and a permissive climate may be at least equal-

ly important. 

The question of the role and importance of leadership for the development of 

health care may be answered to some degree in the first part of the study, 

which dealt with the issue of development with the help of economic geo-

graphical research and an empirical study of three different innovations. The 

report's second part considers fundamental issues from the perspective of 

leadership. The theoretical aspects are examined with the help of leadership 

research and empirical aspects are expounded  through in-depth interviews 

with 17 managers in health care. 

From the interviews it becomes clear that employers have a number of con-

ferences, courses and management training for their managers. No major 

investments in leadership programs seem to exist, but there are differences 

breadth and variety of courses available to managers. The interviewees are 

almost entirely consistent in that it is possible to train and develop leaders to 

some extent, while the individual ability to lead is to some extent attributable 

to personal characteristics. When respondents are asked about what distin-

guishes good leaders many take up listening as an important attribute. Also 

many convey the importance consistency in the leaders actions and keen 

abilities to make decisions. Attendance is another recurrent term, implying 

that a manager is available. Respondents stress the issue of accessibility and 

suggests that leaders are always looking to take the time if an employee will 

contact them. This applies also if the patients, relatives and clients contact 

them. 

The question of what managers do and their business roles are is greeted by 

classic reply: liaise with activities on the floor, read emails, go to a lot of 
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meetings, read and comment on a lot of documents and deal with different 

administrative systems and tools. When asked about what support they re-

ceive most managers respond that they are close to their boss and the also 

get support from elsewhere in the organization. This praxis is clear in the 

private sector. Civil servants tend to be a bit more isolated as managers with 

responsibility for managing the business. The difference should not be exag-

gerated but may also be due to the existence of an overarching political 

committee to consider and that public managers tend to have responsibility 

for larger units, which could make it a little harder to exercise close leader-

ship. 

Regarding responsibility, managers in health care are more similar. They are 

responsible for safety, the conditions for consumers / patients, delivery to 

customers and as well as for personnel and finance - with all inherent impli-

cations in terms of various reconciliations, performance reviews and salary 

negotiations. Regarding economy, it is not uncommon with anecdotal ac-

counts that in a private business one must be accountable while in the public 

sector one only has to start afresh if the budget would be exceeded. Such 

impressions were voiced in the interviews, but in general there is no support 

for the description.  

On the contrary, when the follow-up questions are asked about what would 

happen if the budget is not kept, the answer is that this must not happen and 

that it would be unpopular leading to the boss potentially losing their posi-

tion. In this area the interviews indicate that something has happened in the 

public sector. The incurrent conclusion is that the competition in health ser-

vice has had positive consequences, that the public has forced leaders to 

streamline their operations and that the differences between private and pub-

lic sectors have diminished over time. This is also indicated by the fact that 

concept of “customer” has become more common in health care. Similarly 

there has been a consolidation of the "market". 

When asked if there are any differences between private and publicly run 

activities the interviews revealed that private-driven activities are, or are 

perceived to have, shorter lines of communication, generate faster decisions 

and operate at a higher tempo. Another description is that you can enhance 
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clarity in the private sector. This image comes from privately employed res-

pondents which indicate that they have a strong identity of themselves and 

the company. The public employees respondents have largely confirmed this 

picture, which perhaps is a bit surprising when the perception is based pri-

marily on what they believe and not on what they have experienced. At the 

same time some of the respondents express the belief that there really is no 

difference between privately operated and publicly-owned business and that 

the development of a business stems primarily from the leadership and not 

based on whether the business is privately or publicly run. 

The postulate that leadership has an important bearing on the development is 

strongly supported by the interviews made by managers in health care. This 

trend is also consistent with results from leadership research. Systems are 

important, but leaders play an important role in resolving conflicts that un-

avoidably arise in the workplace, providing guidance and support, and en-

hancing the pleasure of work which leads to production of good results. 
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Sammanfattning 

Hur värden skapas i vård och omsorg är viktig kunskap för att svenska aktö-

rer ska hävda sig i en allt tuffare konkurrens om kompetenser, tjänstekoncept 

och värdeskapande intäkter. Den här studien lyfter fram betydelsen av ledar-

skap för utveckling av vård och omsorg. Det är viktigt att öka kunskapen och 

omvärldsbevakningen på detta område. Studien har utförts som uppdrags-

forskning finansierad av Vårdföretagarna och har författats av doktorand 

Jörgen Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

Vilken roll och betydelse ledarskap har för utveckling av vård och omsorg, 

är frågan som behandlas i denna rapport. Studien ansluter till pågående 

forskning och är till viss karaktär explorativ, det vill säga i gränslandet mel-

lan utforskad teori och teoriutveckling. Arbetet utgår från två hypoteser: att 

det finns beslutsrum och produktionsrum eller besluts- och produktionsrum, 

vars funktioner skapar, vidmakthåller och förändrar värden inom vård och 

omsorg, samt att dessa rum - som här kallas värdeskapande rum - kan defi-

nieras och belysas genom att ny kunskap skapas utifrån en kombination av 

lärdomar från innovationsforskning respektive ledarskapsforskning. En di-

sciplinöverskridande ansats där rapporten vilar på dels ekonomisk geografisk 

forskning (där innovationsstudier har en stark hemvist) och dels ledarskaps-

forskning (som har en stark hemvist inom psykologi). 

När man ska söka svar på frågan om vilken roll och betydelse ledarskap har 

för utveckling av vård och omsorg, kan man börja med att dela upp frågan 

och först ställa frågan om vad som menas med utveckling? Det vill säga vad 

är det för mål ett bättre ledarskap ska uppnå och hur kan sådana processer gå 

till? För att öka kunskapen om utveckling av vård och omsorg betraktas frå-

gan som en särskild del i rapporten. Frågan om utveckling behandlas som en 

fråga om innovationer, så väl teoretiskt som empiriskt.  
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Den empiriska delen består i rapporten av studier av tre olika fall; akutmot-

tagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus, Kärlkirurgiska kliniken vid 

Centrallasarettet i Västerås samt Mandometermetoden. Resultaten i dessa 

innovativa exempel har varit påtagliga och belyser viktiga aspekter i att ska-

pa värden inom vård och omsorg. Under 2005 märkte personalen på akuten 

vid S:t Görans hur de ständigt ökande patientströmmarna skapade överbe-

läggningar och väntetider på akuten som ibland var helt oacceptabla. För att 

lösa det bestämde man sig för att sjukhuset skulle anpassas för att jobba med 

flödet av patienter på ett nytt smartare sätt, enligt filosofin LEAN. Persona-

len kartlade tillsammans processerna kring akutens patienter som sedan led-

de till ett förändrat arbetssätt med team, där läkare är med och träffar patien-

ten och gör den första bedömningen. Resultatet visar att 80 procent av pati-

enterna är medicinskt färdigbehandlade inom 4 timmar. 

Utifrån ett innovationsperspektiv bjuder fallet med S:t Görans akutmottag-

ning på två viktiga erfarenheter, av betydelse för att leda och utveckla vård 

och omsorg. Det ena är att innovationer tar tid. En dålig chef kan snabbt 

misslyckas och förstöra en verksamhet, men även för en bra ledning kan 

utvecklingsarbetet ta lång tid. För S:t Göran har det tagit flera år att komma 

dit man är med sin processorganisation. Den andra erfarenheten från Capio 

S:t Göran är betydelsen av kontext, det vill säga att verksamhetens art, rum-

met och platsen har betydelse. LEAN har visat att det fungerar bättre att låta 

en bestämd grupp av medarbetare ta hand om en viss del av produktionen, än 

att ha ett löpande band. Hemligheten ligger i att gruppen på ett effektivare 

sätt hanterar avvikelser och lär sig förbättringar i akutmottagningens diversi-

fierade miljö. 

LEAN-filosofin står i kontrast till sjukhusens tradition, där stordrift och 

massproduktion infördes i sjukvården på sextio- och sjuttiotalen. Generellt 

samlade man allt var för sig – röntgen, centraloperation, labb, avdelningar, 

mottagningar etcetera – i syfte att nå stordrift. Det var på en tid då neoklas-

sisk ekonomisk teori hade sin storhetstid. Senare har ekonomisk geografisk 

forskning visat på förekomster av ekonomgeografiska mönster i lokalisering 

av verksamhet och handelsmönster. Framför allt storstadsregionerna är, med 

sin storlek och mångfald, miljöer med särskilt goda tillväxtförutsättningar. 

Akutmottagningen har med alla sina olika fall en diversifierad produktion 
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och LEAN fungerar bättre, därför att det tar hänsyn till kontexten. En intres-

sant fråga för framtiden är kontextens betydelse i en vid mening - vilken 

betydelse har det att S:t Göran Sjukhus finns i en storstad, där man byter 

jobb oftare, har en tätare miljö och bättre förutsättningar för spridning av 

idéer? En hypotes är att nästa generation av LEAN kommer att behöva lägga 

större betoning på ledarskapsfrågor.  

Förändringen vid Kärkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås 

pekar på en tredje viktig erfarenhet för ledning och utveckling. En tredje 

faktor var tron på det möjliga och den effekt det förde med sig i arbetslaget. 

Den förändring som det nya arbetssättet förde med sig kan enkelt samman-

fattas i ”alla som vill kan lära sig”. I den inriktningen specialutbildades bio-

medicinska analytiker för att genomföra alla ultraljudsundersökningar. På 

liknande sätt utbildades sjuksköterskor till att ta hand om mottagningen. 

Dessutom utvecklade kliniken egna IT-lösningar, genom engagemang bland 

personalen. På 8 år lyckades kliniken öka antalet besök från  2 000 - 12 000 

patienter med i stort sett samma personal, vilket för ledning och utveckling 

pekar på värdet av att överföra kompetens mellan olika yrkesgrupper, finna 

smarta lösningar och att låta personalen växa med uppgiften. 

Mandometermetoden är en behandlingsmetod mot anorexia och bulimi, som 

tvärt emot konventionell psykiatrisk terapibehandling utvecklades efter en 

radikal hypotes om att sjukdomens orsak är den omvända; att anorexia ner-

vosa grundar sig på ett stört ätbeteende som yttrar sig i psykiska symptom. 

Metoden har visat på anmärkningsvärt goda resultat som har spritt sig långt 

utanför Sverige. Det har emellertid varit en lång och krokig resa, med stora 

ekonomiska problem i första fasen, en förbättring för att ett statsråd råkade 

intressera sig för den nya metoden, samt återkommande kritik från en annan 

vetenskaplig disciplin än den disciplin forskarna bakom metoden represente-

rar. För ledning och utveckling inom vård och omsorg pekar fallet på två 

andra viktiga erfarenheter. En är behovet av uthållighet. Oftast tar innovatio-

ner inte bara tid, de kan också motarbetas av olika skäl. Ibland är motståndet 

berättigat då det nya inte visar sig vara bättre än rådande metod, men ibland 

är motståndet oberättigat och bero på att vissa ogillar förändringen. En annan 

erfarenhet är inslaget av tillfälligheter i innovationer, vilket pekar på be-
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gränsningar i att organisera fram utveckling. En hypotes är att ett bra ledar-

skap med öppenhet och tillåtande klimat kan vara minst lika viktigt. 

Frågan om vilken roll och betydelse ledarskap har för utvecklingen av vård 

och omsorg får vissa svar i studiens första del, som behandlade frågan om 

utveckling med hjälp av ekonomgeografiskt forskning och en empirisk un-

dersökning av tre olika innovationer. I rapportens andra del betraktas studi-

ens grundläggande frågeställning utifrån ett ledarskapsperspektiv. Dels teo-

retiskt med hjälp av ledarskapsforskning och dels empiriskt med hjälp av 

djupintervjuer av 17 chefer inom vård och omsorg. 

Av intervjuerna framkommer det att arbetsgivarna har olika konferenser, 

kurser och chefsutbildningar för sina chefer. Några större satsningar på le-

darskapsprogram verkar inte finnas, utan är mer en fråga om mer eller mind-

re varierat utbud av kurser för chefer. Intervjupersonerna är närmast helt 

samstämmiga i att det går att utbilda och utveckla ledare till en viss del, sam-

tidigt som ledarens förmåga till viss del anses bero på personliga egenskaper. 

När intervjupersonerna får frågan om vad som utmärker bra ledare så tar 

många upp lyssna som en viktig egenskap. Likaså lyfter många fram vikten 

av att chefen är konsekvent och vågar bestämma. Närvaro är ett annat åter-

kommande ord; att en chef finns tillgänglig. En del respondenter trycker 

särskilt mycket på frågan om tillgänglighet och menar att de alltid söker ta 

sig tid om en medarbetare kontaktar dem. Detta gäller även om brukare, 

anhöriga och beställare kontaktar dem. 

Frågan om vad cheferna gör och vad deras roll är möts av klassiska svar om 

att ha kontakt med verksamheten på golvet, läsa mejl, gå på en hel del mö-

ten, läsa och ge synpunkter på en hel del dokument samt hantera olika admi-

nistrativa system och verktyg. På frågan om vad de får för stöd som chefer 

svarar de flesta att de har nära till sin chef och får annat stöd av organisatio-

nen. Det är tydligt för privatanställda. De offentlig anställda tenderar att vara 

lite mer ensamma som chefer med ansvar för att sköta verksamheten. Den 

skillnaden ska dock inte överdrivas utan kan också ha att göra med att det 

finns en överordnad politisk nämnd att ta hänsyn till samt att offentliga che-

fer tenderar att ha ansvar för större enheter, vilket skulle kunna göra det lite 

svårare att utöva det nära ledarskapet. 
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Beträffande ansvar har chefer inom vård och omsorg likande villkor. De är 

ansvariga för arbetsmiljö, situationen för brukare/patienter, leverans till be-

ställare och ansvariga för personal och ekonomi -  med allt vad det innebär i 

form av olika avstämningar, lönesamtal och utvecklingssamtal. Beträffande 

ekonomin är det inte ovanligt med anekdotiska beskrivningar om att man i 

privat verksamhet får ta ansvar medan det i offentlig verksamhet bara är att 

börja om på ny kula om budgeten skulle överskridas. Sådana uttryck finns i 

intervjuerna, men överlag finns det inte alls stöd för beskrivningen. Tvärt 

om, när följdfrågor ställs om vad som skulle hända om budgeten inte hålls så 

blir svaret att det inte får ske, att det inte är populärt och att chefen kanske 

inte skulle få vara chef så länge till. På detta område indikerar intervjuerna 

att det har hänt något inom offentlig verksamhet. En näraliggande slutsats är 

att konkurrensutsättningen av vård och omsorg har varit positiv, att den har 

tvingat offentliga huvudmän att effektivisera sin verksamhet och att skillna-

derna mellan privat och offentlig verksamhet har minskat över tiden. Detta 

indikeras också av att kundbegreppet kan ha blivit vanligare i vård och om-

sorg. Liksom av att det har skett en konsolidering på "marknaden". 

På frågan om det finns några skillnader mellan privat respektive offentligt 

driven verksamhet framkommer uppfattningen att privatdriven verksamhet 

är eller uppfattas ha kortare beslutsvägar, snabbare till beslut och mer puls i 

verksamheten. Att man kan skapa lite större tydlighet i privat verksamhet är 

en annan beskrivning. Denna bild kommer fram från privatanställda respon-

denter, vilket markerar att de har en stark självbild om sig och företaget. De 

offentlig anställda respondenterna bekräftar i stort den bilden, vilket möjligt-

vis är lite överraskande då uppfattningen främst vilar på vad de tror och inte 

på vad de har upplevt. Samtidigt finns det intervjupersoner som menar att det 

egentligen inte är någon skillnad mellan privatdriven och offentligtdriven 

verksamhet och att en verksamhets utveckling främst har och göra med le-

darskapet och inte frågan om verksamheten är privat eller offentligt driven. 

Att ledarskapet har betydelse för utvecklingen får starkt stöd av de intervjuer 

som är gjorda med chefer inom vård och omsorg. Det är också konsistent 

med resultat från ledarskapsforskningen. System är viktiga, men ledare har 

att hantera de konflikter som alltid uppstår på arbetsplatser och ledarskap är 

viktigt för vägval, att få stöd, känna arbetsglädje och prestera bra resultat. 
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1 Introduktion 

Introduktionen nedan beskriver kortfattat studiens bakgrund, syfte och ut-

gångspunkt. 

1.1 Bakgrund 
Vårdföretagarna uppfattar att ledarskap är en viktig fråga för utvecklingen 

inom vård- och omsorg och har vänt sig till Kulturgeografiska institutionen 

vid Uppsala universitet för att i uppdragsforskning studera ledarskapets be-

tydelse för utvecklingen av vård- och omsorg.  

1.2 Syfte med studien 
Vilken betydelse har ledarskap för utvecklingen av vård- och omsorg? Hur 

förhåller sig förhållanden inom vård och omsorg till ledarskapsforskningen? 

En underfråga i studien är att också undersöka om det finns skillnader mel-

lan privat driven respektive offentligt driven vård och omsorg. 

1.3 Utgångspunkt 
Vilken roll och betydelse ledarskap har för utveckling av vård och omsorg, 

är frågan som behandlas i denna rapport. Studien ansluter till pågående 

forskning och är till viss karaktär explorativ, det vill säga i gränslandet mel-

lan utforskad teori och teoriutveckling. Arbetet utgår från två hypoteser: att 

det finns beslutsrum och produktionsrum eller besluts- och produktionsrum, 

vars funktioner skapar, vidmakthåller och förändrar värden inom vård och 

omsorg, samt att dessa rum - som här kallas värdeskapande rum - kan defi-

nieras och belysas genom att ny kunskap skapas utifrån en kombination av 

lärdomar från innovationsforskning respektive ledarskapsforskning. En di-

sciplinöverskridande ansats där rapporten vilar på dels ekonomisk geografisk 

forskning (där innovationsstudier har en stark hemvist) och dels ledarskaps-

forskning (som har en stark hemvist inom psykologi). 



 22 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 ges en kortare beskrivning av utvecklingen inom vård och omsorg 

sedan tidigt 1990-tal och framåt. Den historiska beskrivningen ger en kort-

fattad beskring av institutionella och organisatoriska förändringar i bran-

schen. Kapitel 3 handlar om innovationsforskning, såväl teori som empiri. I 

ett underlag till studiens diskussion om betydelsen av ledarskap för utveck-

ling av vård och omsorg presenteras i kapitel 4 en egen empirisk undersök-

ning av tre olika innovationer. Dessa utgör exempel på vad som kan menas 

med utveckling. Kapitel 5 handlar om ledarskapsforskning, med såväl teori 

som empiriska undersökningar. Kapitel 6 är en egen empirisk undersökning 

med intervjuer av 17 chefer inom vård och omsorg. I kapitel 7 förs en avslu-

tande diskussion och analys av studiens sammantagna resultat, 
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2 Utvecklingen av vård- och omsorg 

Från modern ekonomisk och ekonomgeografisk forskning vet vi att kontex-

ten har en stor betydelse för ekonomiska aktiviteter, exempelvis att stora täta 

regioner har andra förutsättningar än mindre och glesa regioner. Kontext har 

på olika sätt betydelse, så också inom vård och omsorg. I detta kapitel ges en 

kortare beskrivning av utvecklingen inom vård och omsorg, som en liten 

beskrivning av kontextuella förhållanden. 

2.1 Snabb medicinsk utveckling 
Ett tydligt drag hos vård och omsorg är att branschen har präglats av en 

snabb medicinsk utveckling, De medicinska framstegen började på 1800-

talet. Under 1950-talet gjorde stora framsteg det möjligt att utveckla antibio-

tika och vacciner. Under 1960-talet började transplantationerna att öka, un-

der 1970- och 1980-talet kom de psykotropiska medlen och medicinska av-

bildningsmekanismer (skannrar och magnetröntgen) och i slutet av 1900-

talet gjordes framsteg med den minimalt invasiva kirurgin. I morgon blir det 

säkert genmedicinen som kommer att göra stora framsteg.(Palier, 2003)  

 

De medicintekniska framstegen har dock inte bara positiva sidor. Studier 

pekar på att ny teknik och spridningen av denna är en starkt bidragande or-

sak till ökade sjukvårdskostnader (Newhouse, 1992; Schwartz, 1994). De 

tekniska nyheterna ersätter inte alltid de tidigare mindre lönsamma tillväga-

gångssätten (skannern ersätter inte röntgen). De medicinska framstegen ger 

ett kvalitetstillskott, vilket ger sjukvården och omsorgen fler arbetsuppgifter 

och får kostnaderna att öka. Tack vare de medicintekniska framstegen blir 

sjukdomar som tidigare var dödliga istället kroniska (till exempel AIDS) och 

behöver därför vård och omsorg under längre tid. Den ökade livslängden, 

bland annat tack vare tekniska framsteg, innebär att degenerativa sjukdomar 

fördubblas, vilka är långvariga och dyra att sköta. (Palier, 2003) 
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2.2 Fler sysselsatta inom vård- och omsorg 
Vård- och omsorg är den största branschen i Sverige med över 700 000 sys-

selsatta, varav cirka 300 000 inom hälso- och sjukvården och 400 000 inom 

omsorgen. Statistiken visar att antalet sysselsatta inom vård- och omsorg har 

minskat från nästan 800 000 till drygt 700 000 under perioden 1993 till 

2008, men hela denna förändring och mer därtill kan förklaras av administra-

tiva förändringar.1 Sysselsättningen inom vård och omsorg har ökat under 

denna 15-års period, om man korrigerar för olika statistiknormer. 

Figur 1 Antal sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt 
omsorgen under 1993-2008 

 

Källa: PLACE-databasen. 

Figur 1 visar utvecklingen av antalet sysselsatta uppdelat på hälso- och sjuk-

vård respektive omsorg. Antalet sysselsatta inom omsorgen låg på strax över 

400 000 fram till år 2001, för att därefter falla kraftigt. Från 2002 klassifice-

ras förskolan – som liksom skolan styrs av läroplan - som en del av utbild-

ningsväsendet. Förändringen medförde att en stor grupp sysselsatta i statisti-

kens värld administrativt flyttades från omsorg till utbildning. Korrigering 

för detta visar att sysselsättningen inom vård och omsorg har vuxit under 

1993-2008. Inom hälso- och sjukvården har antalet sysselsatt minskat under 

                                                 
1 Egna bearbetningar av statistiken (PLACE-databasen) visar att mer än hela sysselsättnings-
minskningen i vård- och omsorg under perioden 1993-2008 kan förklaras av administrativa 
förändringar. Beräkningar av statistiken visar att cirka 100 000 sysselsatta ”flyttades från 
omsorg till utbildning” i och med att SCB från 2002 klassar förskolan som utbildning. 
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den del av hälso- och sjukvården som har ökat sysselsättningen kraftigt, från 

drygt 12 000 till nästan 27 000 under perioden 1993-2008. Utvecklingen av 

olika delbranscher kan till viss del ge en indikation på var framtida kompe-

tensbehov finns, men det är bara en grov bild. För även om den slutna och 

öppna hälso- och sjukvården (där läkare främst är verksamma) sammantaget 

har minskat under perioden så har samtidigt läkarkåren ökat kraftigt från 

cirka 24 000 till 34 000 yrkesverksamma. 

Omsorgen består av delbranscherna särskilda boenden respektive öppna 

sociala insatser. Antalet sysselsatta har ökat kraftigt inom särskilda boenden 

(omfattande ålderdomshem, gruppboende, familjehem, hem med barn- och 

ungdomsvård, behandlingshem). Sysselsättningen har även ökat kraftigt 

inom delbranschen öppna Sociala insatser (omfattande rådgivning, adop-

tionsbyråer, kvinnojour, stödorganisationer, flykting- förläggningar, hem-

tjänst, dagverksamhet, personlig assistans). 

2.3 Ökat företagande och framväxt av en bransch 
Förändringen av vård och omsorg märks bland annat i att mer och mer av 

verksamheten har kommit att bedrivas i privata företag. Sedan början av 

1990-talet har antalet privatsysselsatta i vård och omsorg mer än fördubblats, 

från 48 000 till 130 000 under perioden 1993 till 2008. Allra mest har antalet 

sysselsatts i privata företag ökat inom särskilda boenden och öppna sociala 

insatser (se figur 3). 

Även inom öppen hälso- och sjukvård, med husläkarmottagningar och likan-

de verksamhet, har det skett en tydlig ökning av antalet sysselsatta i företag. 

från drygt knappt 10 000 till 18 000 mellan 1993 till 2008. En utveckling 

som kan ha fortsatt att öka med de olika former av valfrihet som har införts 

inom vård och omsorg. Antalet sysselsatta vid privata tandläkarmottagningar 

har varit tämligen stabilt under perioden, vilket kan förklaras av att det sedan 

länge är en del av vård och omsorg som haft verksamma inom företag. 
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Figur 3 Antal sysselsatta i privata företag inom olika
 delbranscher av vård och omsorg år 1993, 1998, 
 2003 och 2008 

 

Källa: PLACE-databasen. 

2.4 Allt kraftigare specialisering 
Förändringen av vård och omsorg syns inte bara i yttre förändringar, gestal-

tade genom nya organisatoriska former. Därtill finns inre förändringar med 

allt mer av specialisering. Läkarkårens kraftiga ökning är ett uttryck för den 

stora kompetensmässiga förändring som skett inom hälso- och sjukvården 

och omsorgen senaste decennier. Andra förändringar är den tilltagande spe-

cialiseringen som har skett i takt med att allt mer avancerad sjukvård vuxit 

fram. Vad som är vård och omsorg är en grundläggande och betydelsefull 

fråga för att bedöma vad det är som ska utvecklas och vad som ett bättre 

ledarskap ska ansvara för och förändra.  

Vård- och omsorg kan betraktas som en kärnverksamhet omgiven av andra 

angränsande branscher (se figur 4). De omgivande branscherna är viktiga 

leverantörer till vård- och omsorg och det handlar exempelvis om läkeme-

delsindustrin, medicinteknik, forskning och utveckling, bioteknik, röntgen, 

laboratorier och bemanningsföretag. I en vidare sfär kan det handla om ex-
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empelvis måltider, lokalvård, tvätt, IT, fastigheter med mera. Totalt sett kan 

vård och omsorg och dess närmaste leverantörer (läkemedel, medicinteknik, 

FoU med mera) ses som en ”hälsoindustri” med vård- och omsorg som en 

kärnverksamhet.  

Figur 4 Hälsoindustrin: Vård och omsorg (kärnverksamhet) 
 med angränsande branscher  

 

 
 

Vad som är vård- och omsorg och hur dess kärnverksamhet ser ut har också 

förändrats över tid. Idag är det vanligt att mycket av kringservice (måltider, 

tvätt, lokalvård, IT med mera) upphandlas eller sköts i separata bolag. För 

15-20 år sedan sköttes mer av olika leveranser inom vårdens organisationer. 

Röntgen och laboratorier har tidigare varit mer eller mindre en del av kärn-

verksamheten, medan vi idag ser mer av dessa verksamheter som nära leve-

rantörer till vård och omsorg. Mycket har över tiden specialiserats inom vår-

den; den vårdande personalen – läkare, sjuksköterskor med flera – har speci-

aliserat sig i ökande grad liksom leverantörer av andra tjänster har blivit mer 

specialiserade. Vad som är kärnverksamhet kommer rimligen att förändras 

även i framtiden. 
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2.5 Växande efterfrågan på vård- och omsorg 
Forskning har visat att det finns flera faktorer bakom efterfrågan på hälso- 

och sjukvård och därtill hörande ökning av sjukvårdskostnader i industrilän-

derna. En övergripande förutsättning för branschens är befolkningens behov 

och efterfrågan på vård. Det är idag välkänt att medelåldern inom befolk-

ningen ökar successivt beroende på stora barnkullar under 1940-talet, vilket i 

sig anses leda till ett ökat vårdbehov. Ibland hävdas att den ökande åldersre-

laterade efterfrågan kommer att kompenseras av att den åldrande befolk-

ningen blir allt friskare. Detta är inte dock helt givet. En del av de äldres 

förbättrade hälsotillstånd kan tillskrivas en ökad vårdkonsumtion i och med 

bättre förutsättningar att bota och lindra tidigare svåra sjukdomar. Denna typ 

av vårdkonsumtion leder till, å ena sidan en friskare äldre befolkning, och å 

andra sidan kan den leda till en ökad vårdkonsumtion. Det finns ingen an-

ledning att anta att denna utveckling stannar av. 

Genom att behoven varierar över livets olika skeden så leder förändringar i 

befolkningens ålderssammansättning till förändrade efterfrågan på vård- och 

omsorg. Det gäller omfattning, inriktning och den kompetens det kräver. 

Dessutom är åldrandets effekter inte en statisk process. Man glömmer att vi 

åldras friska. Om konsumtionen vård och omsorg koncentreras till livets 

sista skede, samtidigt som vi lever längre friska, kommer denna sista tid att 

ligga längre fram i tiden, men nödvändigtvis inte öka av demografiska skäl.  

Vilken effekt åldrandet har på sjukvårdskostnaderna finns det olika uppfatt-

ning om. I en rapport beräknades att den åldrande befolkningen mellan 2005 

till 2030 kommer att leda till en ökning av sjukvårdskostnaderna med 1 pro-

cent per år (SKL, 2005). Den åldrande befolkningen har inte bara betydelse i 

form av ökade behov därmed ökade kostnader. Åldrandet kan även förväntas 

påverka intäktssidan i ekonomin. Tidigare forskning visar på ett tydligt sam-

band mellan variationer i befolkningens åldersstruktur och ekonomisk till-

växt samt flera andra makroekonomiska faktorer (McMillan & Basel, 1990; 

Malmberg, 1994; Andersson, 2000). En tidigare ESO-rapport visar att de 

demografiska förändringarna kommer att påverka sparkvoten, investerings-

kvoten, bytesbalansen, inflation och tillväxt i BNP (Lind & Malmberg, 

2000).  
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Vid sidan om demografiska förändringar, har tidigare studier visat att den 

höga levnadsnivån i industriländerna har ökat efterfrågan på hälso- och sjuk-

vård. Skillnader i hälso- och sjukvårdskostnader mellan länder kan bland 

annat förklaras av BNP och av institutionella faktorer, exempelvis mixen 

mellan offentlig och privat finansiering liksom hur vårdgivare ersätts 

(Gerdtham m.fl., (1992). Flera studier har lyft fram BNP per capita som den 

mest signifikanta faktorn bakom internationella variationer i hälso- och sjuk-

vårdskostnader (Newhouse, 1977; Parkin, 1987; Blomqvist & Carter, 1997), 

vilket indikerar att allt rikare länder lägger allt mer på resurser på sjukvård. 

Hur kostnaderna förändras på omsorgssidan vet vi mindre om i internationell 

belysning, på grund av att det finns stora skillnader i hur omsorgen utförs i 

olika länder. I Sverige sköts mycket av äldreomsorgen i institutionell form 

medan en del andra länder främst låter anhöriga ta hand om sina gamla. Med 

ökande ekonomisk standard i ett land följer generellt ökad konsumtionen av 

vård och omsorg..  

Utbudssidan av vård och omsorg påverkas till absolut övervägande del av 

politiska beslut som i sig är en funktion av befolkningens efterfrågan, medi-

cinska framsteg och ekonomiska förutsättningar på makronivå. Den medi-

cinska teknologin har inte expanderat oberoende av den historiska kontexten 

utan har finansierats av kraftiga inkomstökningar och generösa försäkrings-

system for sjukvård (Anell, 2010). När den svenska ekonomin växte ökade 

också utbudet av vårdtjänster och när ekonomin stagnerat så stagnerade ut-

budet. Det torde vara givet att det inte är möjligt att expandera den offentligt 

finansierade vården i samma takt som tidigare om inte BNP fortsätter att 

öka. Ett försök att lösa detta problem är att effektivisera vården och omsor-

gen, det vill säga producera mera för samma kostnad, samma vård och om-

sorg till en lägre kostnad eller som en kombination av dessa. Den, sedan 

1990-talet, ökande konkurrensutsättningen av framförallt den öppna vården 

och omsorgen är ett sådant exempel. Andra exempel är de försök till rationa-

liseringar som pågår inom den offentliga vården genom att utveckla den inre 

organisationen, teknisk utveckling samt genom outsourcing av verksamhet.  

Ytterligare en möjlighet är att i ökande utsträckning låta den enskilde indivi-

den själv stå för sina egna kostnader för vård och omsorg alternativt engage-

ra familj, släktingar eller frivilliga krafter, framförallt inom omsorgen.  
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3 Innovationsforskning 

Ett sätt att studera frågan om vilken betydelse ledarskap har för utveckling 

av vård och omsorg är att till och börja med att ställa frågan om vad som 

menas med utveckling. Den ingången i arbetet leder lätt vidare till frågan om 

innovationer och vad som driver innovationer. Inte minst är det intressant ur 

en hypotes om en intressant själförstärkande effekt; där innovationer skapar 

nya verktyg och metoder för vård och omsorg, personal som måste vidareut-

bildads för att kunna hantera de nya tillgångarna, till följd därav en ökad 

kompetens hos personalen, med ökad kompetens möjligheten att ny frågor 

ställs och nya idéer växer fram, som sedan kan leda vidare till innovationer, 

som gör att personalen behöver utbildas i kompetens för det nya och så vida-

re. Förekomsten av en sådan självförstärkande effekt och hur den ser ut är 

givetvis i sig en empirisk fråga att besvara. Här ska inte alla tänkbara frågor 

besvaras, men ett sätt att närma sig frågan om ledarskapets betydelse är att 

ställa frågan om vad man menar med utveckling. I det sammanhanget kan 

innovationsforskningen (såväl innovationsteori som empiriska undersök-

ningar om innovationer) vara en bra startpunkt. 

Innovationsforskningen studerar - förenklat beskrivet från litteraturen - in-

novationer utifrån fyra olika frågeställningar. Ett spår handlar om innovatio-

ner i SKAPANDE. Det handlat exempelvis om att undersöka vad som kän-

netecknar det innovativa företaget, nätverkens roll i innovationer, betydelsen 

av organisatoriska innovationer, eller hur innovationsprocessen ser ut. Ett 

andra spår handlar om inslaget av SYSTEM i innovationer. Det handlar ex-

empelvis om att undersöka universitetens betydelse för nationella innova-

tionssystem, hur finansiella sektorn (banker, riskkapitalister med flera) på-

verkar innovationer, eller vilken betydelse så kallade Intellectual Property 

Rights (Patent, varumärkesskydd med mera) har för innovationer. SKILL-

NADER i innovationer är ett tredje spår i innovationsforskningen. Här hand-

lar det bland annat om studier som undersöker hur innovationer sker över 
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tiden (historisk förändring), hur innovationer skiljer mellan olika sektorer 

och industrier, hur innovationer går till inom tjänstebranscher, eller hur in-

novationer sprids. Hur innovationer påverkar RESULTAT är ett fjärde per-

spektiv. Det handlar exempelvis om att undersöka innovationers betydelse 

för ekonomisk tillväxt, vilken betydelse innovationer kan ha för att komma i 

kapp, eller hur innovationer påverkar konkurrenskraften. (Fagerberg et al, 

2005) 

3.1 Innovationsteori 
Teorier om innovationer och tillväxt ger förklaringar för hur innovationer 

och teknisk utveckling har en positiv effekt på ekonomin. En innovation kan 

definieras som introduktion av ett nytt fenomen och fenomenet i sig självt. 

Forskningen nämner olika typer av innovationer. Radikala innovationer, 

såsom aktiviteter ämnade att utveckla ny och användbar kunskap om pro-

dukter och processer. Kommersialisering av innovationer är också ett viktigt 

begrepp i sammanhanget. I forskningen finner man också begrepp som in-

krementell innovation, som en kombination av värden från det förflutna med 

värden från framtiden. (Nobuka, 2010) 

Det finns ett antal olika teorier som söker förklara innovationer, vare sig det 

handlar om stegvisa förändringar eller helt nya radikala grepp. I allmänhet 

betraktas rimligen innovationer som något positivt, som för med sig nya 

metoder, mediciner och behandlingar. Men det finns också en kostnads-

aspekt på innovationer. Särskilt bland hälsoekonomer finns en utbredd upp-

fattning att nya kunskaper, tekniker och metoder i bred bemärkelse – det 

ekonomer kallar ny medicinsk teknologi – är den enskilt viktigaste förklar-

ingsfaktorn bakom tillväxten i hälso- och sjukvårdens utgifter (Anell, 2010). 

Hälsoekonomi, med sin kärna inom nationalekonomin, är ett klassiskt per-

spektiv och källa till kunskap om sjukvårdens utveckling. Studier inom häl-

soekonomin kan rimligen ge svar på en del frågor, samtidigt som det kan 

finnas skäl att vidga perspektiven med andra vetenskapliga discipliner.  

Ett av spåren i den ekonomgeografiska forskningen handlar om agglomera-

tionsteorier. En del av teoribildningen handlar om så kallade lokaliserings-

fördelar eller lokaliseringsexternaliteter. En tidig pionjär var den brittiska 
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ekonomen Alfred Marshall, som betonade konkurrensfördelarna av att finnas 

i närhet till andra företag i liknande och närbesläktade branscher. Marshall 

(1890/1920) lyfte för länge sedan fram marknadsstorlek, specialiserad ar-

betskraft och teknologispridning som tre huvudskäl till lokalisering. Teorin 

om lokaliseringsfördelar betraktar därmed det som en stor fördel för ett före-

tag att vara verksam i en miljö med företag som har liknande och närbesläk-

tad verksamhet (samlokaliseringsfördelar). Vissa drag av detta finner man 

inom hälso- och sjukvården, där den avancerade sjukvårdens behov av olika 

kompetenser och specialister ofta samlokaliseras inom sjukhus.  

Samlokaliseringsfördelar uppstår då kunskapen från personerna i ett företag 

spiller över på kompetensen i andra företag. Det grundläggande för dessa 

lokaliseringsexternaliteter är att dessa finns i miljön ("in the air") och är ex-

terna för företagen men interna för regionen. När vi talar om kunskap brukar 

forskare poängtera att det är skillnad mellan formell kunskap och tyst kun-

skap (Gertler, 2003; Cooke et al, 2007). I en industriell miljö delar man tyst 

kunskap (Nonaka och Takeuchi 1995). En till lokaliseringsteorierna närbe-

släktad teoribildning är den mycket uppmärksammade klusterteorin. Porter 

(1990) presenterar en mikroekonomiskt baserad teori om nationell, regional 

och lokala konkurrenskraft i den globala ekonomin. I denna teori har kluster 

en framträdande roll och består av geografiska koncentrationer av samman-

kopplade företag specialiserade leverantörer, tjänsteleverantörer, företag i 

närliggande branscher, och associerade institutioner (exempelvis universitet, 

myndigheter, branschorganisationer) inom ett visst område som konkurrerar 

men också samarbetar (Porter, 2000a). Begreppet Trippel Helix (Etzkowitz 

and Leydesdorff, 2000) har också bidragit till se universiteten i en social 

relation bestående av universitet, industri och myndigheter. 

En annan del av teoribildningen om agglomerationer handlar om så kallade 

urbaniseringsfördelar eller urbaniseringsexternaliteter. Det är en teori som 

istället betonar de ekonomiska fördelarna av att vara verksam i en urban 

miljö där det finns en diversitet med många ekonomiska aktörer (Jacobs, 

1969; Glaser m fl. 1992). Jacobs var en amerikansk urbanekonom och förfat-

tare som har haft stort inflytande på teoribildningen om urbaniseringsexter-

naliteter och dessa externaliteter kallas ofta för Jacob externaliteter. Jacobs 

(1969) konstaterar att våra avlägsna släktingar inte expanderade sina ekono-
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mier genom att göra mer av vad de redan gjorde. De expanderade sina eko-

nomier genom att addera nya typer av arbeten. Så gör vi också. Innovativa 

ekonomier expanderar och utvecklas.  

En klassisk form av innovationsforskning är att studera hur företag, individer 

och institutioner i en process medverkar till innovationer och produktion av 

varor och tjänster.  Ett annat och allt mer uppmärksammat synsätt är att utgå 

från konsumenten och hur denne skulle kunna medverka till innovationer. 

Konsumenten har på senare tid blivit allt mer uppmärksammad i innova-

tionssammanhang (Chesbrough, 2003; Grabher, Thert & Flohr, 2008). Be-

trakta till exempel en tumörutredning i Sverige. Den kan ta flera veckor att 

utföra medan den tid som man verkligen gör något med patienten (undersök-

ning, provtagning, röntgen med mera) bara utgör en liten bråkdel av utred-

ningstiden (USiL, 2008). Bröstmottagningen vid universitetssjukhuset MAS 

i Malmö är ett exempel där man lyckats sänka tiden från undersökning till 

diagnos från typiska 42 dagar till två-fyra timmar, genom en innovation i 

distributionsledet innebärande ett patientcenter bemannat med alla kompe-

tenser som behövs för att ställa diagnos (Lindell, 2008).  

Fallet bröstmottagningen är givetvis ett mycket specifikt och kan inte använ-

das till allt för generella slutsatser. Men det är ett exempel som illustrerar 

potentialen i att driva innovationer utifrån konsumenten/patienten. Konsu-

mentdrivna innovationer är av växande intresse inom forskarvärlden. Det 

finns en rad spännande frågor. Hur ser innovationsprocessen ut; är det ex-

empelvis öppna innovationer (Chesbrough, 2003) eller nätverksbaserade 

(Giuliani, 2007)? Var sker innovationerna; är det lokala eller globala proces-

ser (Bathelt, Malmberg & Maskell, 2004; Storper, 2009)? Hur sker innova-

tionsprocessen; är det en statisk process eller en mer evolutionär (Boschma 

& Martin, 2007; Maskell & Malmberg, 2007)? 

3.2 Tidigare forskning om innovationer i vård och 
omsorg 

Innovationsforskning innehåller, som all forskning, teori och empiri. Föregå-

ende avsnitt redovisade några olika teorier, det vill säga förklaringsmodeller, 

på drivkrafter bakom innovationer. Ibland får forskare fram ny kunskap på 
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ett område genom att någon eller några forskare börjar utveckla en teo-

ri/förklaringsmodell bakom ett visst fenomen. En teori som till en början kan 

vara ett tankekoncept (eller modellförsök i laboratoriemiljö) som därefter 

behöver testas med studier av verkliga fall.  

Vägen mellan teori och empiri kan också starta med att man har en hel del 

empiriskt material men ännu ingen teori för fenomenet. Inom medicin skulle 

det typiskt kunna handla om patienter med visst besvär och/eller sjukdoms-

förlopp för vilka man misstänker sjukdom eller hälsoproblem men ännu inte 

har givit diagnosen något namn. Hur än teorin eller empirin kommer fram är 

det alltid önskvärt att ha tillgång till båda. I framställningen nedan lyfts där-

för ett antal studier, där inte minst ekonomer och ekonomgeografer has sökt 

studera utveckling inom vård och omsorg. 

Innovationer är framåtskridande, men de medicintekniska framstegen har 

inte bara positiva sidor. Studier pekar på att ny teknik och spridningen av 

denna är en starkt bidragande orsak till ökade sjukvårdskostnader (Newhou-

se, 1992; Schwartz, 1994). De tekniska nyheterna ersätter inte alltid de tidi-

gare mindre lönsamma tillvägagångssätten (skannern ersätter inte röntgen). 

De medicinska framstegen ger ett kvalitetstillskott, vilket ger sjukvården fler 

arbetsuppgifter och får kostnaderna att öka. Tack vare de medicintekniska 

framstegen blir sjukdomar som tidigare var dödliga istället kroniska (till 

exempel AIDS) och behöver därför vård under längre tid. Den ökade livs-

längden, bland annat tack vare tekniska framsteg, innebär att degenerativa 

sjukdomar fördubblas, vilka är långvariga och dyra att sköta. (Palier, 2003) 

Goldsmith (1994) menar att nya innovationer kan leda till: (1) att utvidga 

eller lämna konstant befolkningen i riskzonen för medicinsk behandling, (2) 

sänka eller höja kostnaden per enhet för behandling, (3) minska eller öka 

risken för komplikationer, (4) minska eller öka kliniska inkomster eller sjuk-

husens intäkter, (5) kräva upprepad användning eller eliminera behovet av 

ytterligare behandling, eller (6) förbättra eller försvåra patientens livskvali-

tet. Consoli & Mina (2008) anför att innovationer inom vården kan studeras 

genom att studera institutioner och teknologier och huruvida dessa är statiska 

eller dynamiska. Författarna har väglett och inspirerat den fortsatta fram-

ställningen i detta avsnitt. 
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Resursallokering 

Ett vanligt sätt att studera effektivitet inom hälso- och sjukvården är fokus på 

resursallokering. Det är en klassisk ansats som inom hälsoekonomi. Tanken 

är helt enkelt att någon form av medicinsk innovation leder till förändring av 

efterfrågan och utbud inom ramen för rådande sjukvårdssystem (med dess 

givna institutioner och teknologi). Det finns olika typer av studier som är 

fokuserade på resursallokering.   

Kostnads- och intäktsanalyser (CBA) och likande analyser (kostnad-

effektivitet, kostnad- och nytta och så vidare) är studier med fokus på alloke-

ring. Kostnads- och effektivitetsanalyser används typiskt för att studera hur 

den marginella kostnaden av en viss typ av intervention förhåller sig till 

marginellt tillkommande kostnader. Kostnads- och effektivitetsanalyser kan 

erbjuda ett sätt att välja mellan olika interventioner (Garber and Phelps, 

1997). Ute i verksamheten gör givetvis läkare varje dag olika former av prio-

riteringsbeslut. Det kan handla om vilka som ska få en viss typ av operation, 

till exempel om den nytta en viss typ av behandling skulle ge en gammal 

person jämfört med en yngre och friskare person. 

Hur hälso- och sjukvården ska finansieras är en annan typ av studier med 

fokus på allokering Här finns det lite olika finansieringssystem i olika län-

der, liksom det kan finns skillnader inom länder.  Weisbrod (1991) gör en 

jämförelse med finansieringen bakom grundskolan respektive hälso- och 

sjukvården i USA och pekar på grundläggande skillnader där skolan typiskt 

finansierats i förväg (typ viss intäkt per elev) medan sjukvården har finansie-

rats i efterhand (efter utförd vård). Hade skolan haft samma finansieringssy-

stem som sjukvården så hade skolan antagligen avsatt mer resurser till un-

dervisningsdiagnostik och utveckling av undervisningstekniker, vilket skulle 

lett till utveckling samtidigt som samhället hade fått betala betydligt mer för 

verksamheten (Weisbrod, 1991). 

Hälso- och sjukvårdskostnaderna skiljer sig betydligt mellan olika länder. 

OECD spenderar i genomsnitt 9 procent av BNP på sjukvård, med en sprid-

ning från 6 procent i Turkiet till nästan 16 procent i USA (OECD, 2010). 

Vad som bestämmer hälso- och sjukvårdskostnadernas storlek och förklarar 

internationella skillnader i kostnader för sjukvård är en ytterligare typ av 
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allokeringsstudier. Ofta byggt på tvärsnittsdata. Gerdtham et al. (1992) me-

nar att skillnaderna mellan länderna kan förklaras av BNP och av institutio-

nella faktorer (exempelvis mixen mellan offentlig och privat finansiering 

liksom hur vårdgivare ersätts). Flera studier har lyft fram BNP per capita 

som den mest signifikanta faktorn bakom internationella variationer i hälso- 

och sjukvårdskostnader (Newhouse, 1977; Parkin, 1987; Blomqvist & Car-

ter, 1997), vilket indikerar att allt rikare länder lägger allt mer på resurser på 

sjukvård. 

Skillnader i teknologispridning mellan länder är en ytterligare en form av 

studier. Det kan handla om jämförande studier där man undersöker hur tek-

nologi har spridits inom olika länder. Slade & Anderson (2001) studerar 

spridningen inom OECD av MRT-kameror, datortomografi, (CT)-skannrar, 

njurtransplantationer, levertransplantationer och hemodialys,  i syfte att testa 

hypotesen att rikare länder skulle införskaffa dyr medicinteknologi i en 

mycket högre grad än mindre rika länder. Resultaten pekar på att rika länder 

introducerar nya teknologier tidigt men att inkomsten blir mindre betydelse-

full över tid. 

Teknologispridning 

Fokus på allokering utgår klassikt från en situation där både institutioner och 

teknologier är givna. Ett annat sätt att studera förändringar inom hälso- och 

sjukvården är att utgå ifrån institutioner eller/och teknologin sker i en dyna-

misk process. Ett sätt att studera teknologispridning är att anta att institutio-

nerna är statiska och teknologin är dynamisk. Denna typ rav studie fokuserar 

på hälso- och sjukvårdens policy och hur lokal praxis och organisationen 

påverkar teknologispridningen. Greer (1988) menar att införandet och an-

vändandet av teknologi påverkas av lokala medicinska miljöer med sina 

rutiner. Om olika lokala medicinska miljöer kan påverka teknologispridning-

en så indikerar det i sig att organisationen ledningskultur kan ha betydelse. I 

USA finns ett antal olika Health Maintenance Organizations (HMO) som 

fungerar som en kombination av försäkringsbolag och vårdbolag. HMO har 

blivit populära i takt med att fler har förespråkat en mer styrd/övervakad 

vård för att bromsa upp de skenande amerikanska hälso- och sjukvårdskost-

naderna. Baker et al (1998) undersöker sambandet mellan HMO:s mark-

nadsandel och användandet av MR-kamera, för att testa hypotesen att en mer 
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styrd vård skulle kunna påverka kostnadsutvecklingen. Resultaten visar att 

hög marknadsandel för HMO är förknippat med låg tillgänglighet och an-

vändning av MR-kamera, vilket indikerar att mer styrd vård kan påverka 

vårdkostnaderna genom att påverka införandet och användningen medicinsk 

utrustning och teknologi (Baker et al, 1998). 

Ett sätt att studera teknologispridning är ovan nämnda ansats där institutio-

nerna är statiska och teknologin dynamisk. Det motsatta är givetvis också 

möjligt: att institutionerna är dynamiska samtidigt som teknologin är statisk 

och oförändrad. Studier som undersöker hur reformeringen av hälso- och 

sjukvårdssystem påverkar teknologispridningen är en sådan typ. Docteur and 

Oxley (2003) undersöker hur sjukvårdssystemen reformerats under senaste 

decennierna i OECD-länderna efter ett antal olika effektivitetsmått. Liknan-

de studier har gjort av Palier (2003). Den här typen av studier blir till karak-

tären analyser av system och hur förändringar av system påverkar effektivi-

teten.  

Ett annat sätt att studera hur institutionella förändringar påverkar teknologi-

spridningen handlar om olika studier av ersättningssystemen. I en tidig stu-

die undersöktes hur teknologispridningen påverkades av huruvida ersätt-

ningssystemet var baserat på ersättning känd i förväg (prospektiv) eller be-

räknad i efterhand beroende på vård (retrospektiv). Studien omfattade sex 

amerikanska delstater (tre med ena typen av ersättningssystem och tre med 

den andra typen) samt fem teknologier och visade att prospektiv ersättnings-

system påverkar teknologispridningen (Romeo et al, 1984). Det här är en 

återkommande problematik. Det finns flera indikatorer på att det förekom-

mer rutiner som inte kan förklaras av de sjukas behov. Vissa konsultationer, 

förskrivningar och behandlingar kan verka onödiga för den sjukes behov, 

men de kan öka läkarens inkomster (på samma gång som det ökar hälso- och 

sjukvårdskostnaderna) om arvodesformen tillåter det (Palier, 2003). Vad 

som är ett bra ersättningssystem är en klassisk fråga. I Sverige har vi allt 

sedan sjukronorsreformen haft en debatt om prestationer och produktivitet i 

sjukvården.  Förenklat en balansgång mellan per capita baserade ersättningar 

som håller tillbaka kostnadsutvecklingen med risk för mindre produktivitet 

eller ersättning efter prestation som tenderar att öka behandlingsaktiviteter-

na, kostnaderna och teknologispridningen.  
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Studier av beteende och ledarskap är ett annan förekommande ansats i studi-

er som söker förklara hur dynamiska institutioner kan påverka teknologi-

spridningen. Ett exempel på detta är en tidig studie av teknologispridningen 

av datorbaserad tomografi (CT) och MR-kamera i USA under de fyra första 

åren av respektive teknik. Studien visade att den tekniska och finansiella 

osäkerhet som omgärdade MR-kameran bromsade dess teknologispridning 

jämfört med spridningen av CT (Hillman & Schwartz, 1985). På likande sätt 

visar en studie (Hill and Wolfe, 1997) att ett nytt program som syftade till att 

öka konkurrensen mellan olika HMO i den amerikanska delstaten Wisconsin 

ledde till ökad prestation och påverkade på spridningen av ny teknik och dyr 

teknisk utrustning.  

En annan betydelsefull faktor bakom teknologispridningen handlar om osä-

kerhet. För de flesta varor finns det en stark möjlighet att lära av egna eller 

andras erfarenheter (eftersom det finns tillräckligt antal försök) men vid all-

varlig sjukdom gäller det i allmänhet inte (Arrow, 1963). För många sjuk-

domar är det en väsentligt svår process att lära av olika behandlingars effek-

tivitet. En "vanlig" sjukdom inträffar bara i ett antal fall per 1000 invånare. 

En stad med 100 000 invånare kommer bara ha ett par hundra fall per år för 

en specifik sjukdom och dessa fall kan lätt - även vid ett strikt remissförfa-

rande - vara spridda till ett stort antal läkare (Phelps, 1992). Hälso- och sjuk-

vården är ett område där det borde finnas stora möjligheter till standardisera-

de behandlingsmetoder åt en normalfördelad befolkning. I teorin borde vari-

ationerna i behandlingsmetoder inte vara så stora, men i praktiken finns det 

starka rumsliga dimensioner som påverkar sjukvården. Befolkningsmönster 

är en sådan faktor. Vilken som helst sjukdom är så "ovanlig" att en stad be-

höver en miljon invånare för att sjukdomen ska bli tillräckligt vanlig för att 

möjliggöra träffsäker testning av behandlingsmetoder utifrån den staden 

(Phelps, 1992). Det gör att det oftast skulle ta åratal att testa effektiviteten av 

en behandlingsmetod om datainsamlingen begränsade sig till invånarna i en 

enskild stad.  

Evolutionär 

I de olika fallen ovan har både institutionerna och teknologin varit givna 

(som i fallen med resursallokering) eller så har antingen institutionerna eller 

teknologin varit statisk medan den andra varit dynamisk (som i fallen med 
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teknologispridning). Givetevis kan man också har ansatsen att det inte finns 

något givet - att såväl institutionerna som teknologin båda kan ses som dy-

namiska processer. Här fokuserar vi på processer och har en evolutionär 

ansats. En sådan här studie kan exempelvis handla om att undersöka utveck-

lingen för ett visst medicinskt område. Mag- och tarmkirurgin kan vara ett 

exempel på evolutionär utveckling. För 30 år sedan var operation av magsår 

en stor verksamhet. Men så kom magsårsmedicinerna (t ex Astras Losec) 

som gjorde att många operationer kunde ersättas med läkemedel. De många 

mag- och tarmkirurgerna blev inte färre för det. För samtidigt råkade endo-

skopi tekniken utvecklas, varvid vi fick så kallade titthållskirurgi. Mag- och 

tarmkirurgerna kunde nu växla från operationer av magsår till nya behand-

lingar av magar och tarmar som blev möjliga med endoskopi teknikens 

hjälp. 
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4 Empirisk studie: Fallexempel på 
innovationer i vård och omsorg 

Föregående kapitel om innovationsforskningen lyfte fram begreppet innova-

tioner med hjälp av innovationsteori och en del tidigare studier om innova-

tioner inom vård och omsorg. Detta som ett underlag för att diskutera ut-

veckling inom vård och omsorg. I detta kapitel redovisas en egen empirisk 

sammanställning och studie av tre olika innovationer i Sverige; akutmottag-

ningen vid Capio S:t Görans Sjukhus, Kärlkirurgiska kliniken vid Centralla-

sarettet i Västerås. samt Mandometermetoden.  

4.1 Akutmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus 
Akutmottagningen vid ett sjukhus är ett sätt att illustrera och diskutera vad 

som är utveckling i vården. Det är en arbetsplats som erbjuder stora utma-

ningar för såväl innovationer som för ledarskap. 

Akutmottagningar i Sverige 

En av utmaningarna och svårigheterna med att skapa innovationer kommer 

av de olika fall som kommer in till akuten och att belastningen varierar över 

tid. Denna mix av olika fall kan uttryckas med den indelning i olika priori-

tetsgrupper som finns vid akutmottagningar, för att bedöma i vilken ordning 

man ska behandla patienterna. Prio 1 innebär att patienten omgående måste 

få hjälp, annars riskerar patienten att dö eller få bestående men. Den här 

gruppen patienter – där det är trauma och blåljus – är en mycket synlig grupp 

i olika filmer och serier om sjukhus. I det dagliga arbetet på en svensk akut-

mottagning är denna grupp givetvis mycket viktig och resurskrävande, men 

däremot få till antalet. Ungefär 2 av 100 patienter till akutmottagningen är 

Prio 1 (Roos, 2008).  

Var fjärde patient är prio 2 och behöver behandlas inom 15-30 minuter, an-

nars föreligger risk för bestående men eller att patienten dör. För prio 3 kan 
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insatsen vänta utan att skapa medicinska problem och det är den absolut 

största gruppen av patienter som behöver vård vid sjukhusets akut. Ungefär 

6 av 10 patienter tillhör den minst prioriterade gruppen.  Därutöver finns det 

övriga patienter – cirka 1 av 10 patienter som kommer till akuten – som 

egentligen inte behöver behandlas på sjukhus utan lika gärna kan få hjälp vid 

vårdcentraler, husläkarmottagningar, distriktssköterskemottagningar eller 

andra vårdinrättningar. Priogrupperna och fördelningen av patienter mellan 

grupperna kan givetvis variera något från sjukhus till sjukhus. 

En annan utmaning för utveckling och ledning av akutverksamheten är att 

det inte alltid har varit högsta status att jobba på akuten. Detta har delvis 

historiska förklaringar. Swartling (2006) beskriver hur den så kallade sju-

kronorsreformen 1970 innebar en kraftig förändring av läkarnas avlönings-

system. Tidigare hade en stor del av de flesta läkares inkomster kommit från 

öppenvårdsbesöken, och läkaren fick betalt per mottagen patient. I fortsätt-

ningen skulle patienten betala ett fast pris till huvudmannen (landstinget) – 

vid starten sju kronor för varje besök – och alla läkare fick en fast lön som 

inte påverkades av antalet patienter som läkaren tog emot. Sjukronorsrefor-

men tog bort ett incitament för läkare att tänja sig lite extra för efterfrågade 

konsultationer. Man blev snabbare med att hänvisa till jourläkare eller någon 

annan mottagning. Även jourpassen, som tidigare varit en viktig inkomstkäl-

la för många läkare, upplevdes nu betydligt tyngre. (Swartling, 2006) 

Tidigare var det status att jobba på akuten och de var de mest erfarna läkarna 

(överläkarna) som jobbade där. Med reformen försvann snabbt de erfarna 

läkarna från akuten och de nya, AT-läkarna, fick jobba på där. Det är därför 

inte ovanligt att man inom sjukvården kallar ett pass på akuten för ett pass i 

gruvan. Men det är inte bara förändringen av ersättningsformer som spelar 

roll. En tredje faktor handlar om möjligheterna till specialisering. Sedan 

1990-talets början och framåt har det skett en mycket kraftig ökning av anta-

let specialistutbildade läkare (Place-databasen). Möjligheterna till specialise-

ring är ett viktigt inslag i läkares karriärmöjligheter. I Sverige är akutläkare 

en tilläggsspecialitet, men det är inte – som i en del länder i vår omvärld – en 

egen specialitet. Det vanliga i Sverige är följaktligen att läkare inte är an-

ställda på akutkliniken utan har sin hemvist i någon annan klinik på sjukhu-

set, exempelvis medicin-, ortoped- eller kirurgkliniken. Detta förhållande ger 
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rimligen sina utmaningar för att skapa ”vi-känsla” och effektiva team samt 

för att utveckla och leda akutverksamheten. 

Exempel – en enkel skada som skapar stora problem 

En fjärde faktor som påverkar möjligheten att utveckla och leda akutverk-

samheten är att det finns betydande logistiska utmaningar att hantera, vilket 

nedanstående exempel ger uttryck för. 

Till akuten kommer en man i yngre medelåldern med en handledsskada.  

Han anmäler sig till en medicinsk sekreterare vid disken, som man brukar 

göra. Därefter får han sätta sig ner och vänta, för det är andra patienter 

före. Han väntar, som man brukar göra. När patienten väl är inskriven är 

det dags för triage, som betyder sortera. Eter ett tag kommer en sjuksköters-

ka och frågar hur det är samt gör triage, varvid den här patienten – som inte 

alls är något prioriterat fall – sorteras in som prio 3. Patienten får därefter 

stanna i väntrummet, för ortopeden är inte tillgänglig än. Därpå får patien-

ten komma in i ett undersökningsrum och träffa ortopeden som konstaterar 

att det här får vi röntga. Med en remiss från ortopeden skickas patienten 

vidare till röntgen. Därefter tar patienten hissen till röntgen, som ligger i en 

helt annan del av sjukhuset än vid akuten där de allra flesta patienterna 

kommer in. Väl framme vid röntgen anmäler sig patienten vid disken och blir 

insorterad i en priogrupp.  Därefter är det dags att sitta ner i väntrummet, 

för det är andra patienter före. Patienten kommer sedan in på röntgen och 

får träffa en röntgenassistent som tar nödvändiga röntgenbilder. Därefter 

får patienten sitta ner i röntgenväntrummet medan man kollar att bilderna 

blev bra.  Därefter är det dags att ta hissen tillbaka ner till ortopedens expe-

dition och anmäla sig till en sköterska. Patienten får sedan sitta ner i vänt-

rummet, för det är andra patienter före och ortopeden gör annat. Röntgen-

bilderna granskas och patienten får komma in i undersökningsrummet och 

träffa ortopeden som meddelar att det här behöver gipsas. Därefter får han 

sitta ner och vänta utanför gipsrummet, för att det är andra patienter före. 

Patienten med handledsskadan får sedan komma in i gipsrummet och bli 

gipsad av ortoped och sköterska. Därefter får han remiss till röntgen, varvid 

han tar hissen tillbaka till röntgen. Vid röntgen anmäler han sig vid disken, 

blir insorterad i priogrupp, får vänta medan det är andra patienter före, blir 

röntgad, väntar i röntgenväntrummet medan bilderna kollas, tar hissen till-
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baka ner till ortopedexpeditionen och anmäler sig till sköterskan. Han får 

sedan sitta ner i väntrummet, för det är andra patienter före. Slutligen får 

han komma in på undersökningsrummet och träffa ortopeden. Därefter blir 

han utskriven och kan åka hem. 

Källa: Roos (2008) samt egna minnesanteckningar från seminariet. 

När patienten med den enkla handledsskadan väl går hem har i genomsnitt 

tillbringat 4-5 timmar på sjukhuset. Patienten har suttit i väntrum vid 7-8 

tillfällen och har i de flesta fall ingen aning om vad väntan beror på. I de 

flesta fall hade dessutom väntan kunnat undvikas. Dessa patienter är relativt 

friska, unga och ifrågasättande. Situationen skapar irritation, stress och tar 

TID från personalen. Ju fler patienter som befinner sig i systemet desto säm-

re blir också flödet. (Roos, 2008) 

Bakgrund – akuten vid S:t Görans Sjukhus 

Vid Capiodrivna S:t Görans Sjukhus har man också haft betydande problem 

med väntetider vid akuten. Liksom ovanstående exempel – från akutmottag-

ningen i Lund – har man en ström av olika patienter som behöver prioriteras 

och behandlas på ett effektivt sätt.  

 

 

Bild 1: S:t Görans akutmottagning. Foto: Izaac Stålhammar. 
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I Lund löste man en del av problemet med att helt enkelt inrätta en röntgen 

vid akuten, efter att man hade upptäckt att en stor tidstjuv i sammanhanget 

var alla förflyttningar mellan akuten och röntgen. Vid Capio S:t Görans 

sjukhus startade man tidigare än så – år 2005 – ett omfattande arbete för att 

råda bot på de långa väntetiderna vid akutmottagningen. 

Innovationsprocessen 

Vid S:t Görans delar man, liksom andra sjukhus i Sverige, en historia där 

stordrift och massproduktion infördes i sjukvården på sextio- och sjuttiota-

len. Generellt samlade man allt var för sig – röntgen, centraloperation, labb, 

avdelningar, mottagningar etcetera – i syfte att nå stordrift (USiL, 2008). 

Figur 5 Organisering av svensk sjukvård efter idéer om 
massproduktion 

 

Källa: USiL (2008) 

Mellan enheterna i stordriftsorganisationen uppstår det lätt köer, varvid det 

kan ta månader för patienten att ta sig igenom systemet trots att den värde-

skapande tiden i själva verket är timmar. Om man exempelvis studerar en 

tumörutbredning i Sverige, så kan man finna att det tar en månad att genom-

föra den, trots att den tid som det händer något med patienten bara är några 

timmar. Den totala värdeskapande tiden för utredningen eller behandlingen 

kan vara enstaka procent av den totala ledtiden för utredningen eller behand-
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lingen. Detta oönskade fenomen återfinns i både elektiva och akuta flöden. 

(USiL, 2008) Förutsättningarna för förbättringsarbetet vid S:t Görans akut-

klinik var lik motsvarande förutsättningar vid andra svenska sjukhus, där 

stordrift har präglat design och organisering av verksamheten. Förändringen 

startade med att personalgrupper på S:t Görans kartlade vilka olika aktivite-

ter som skedde kring olika typer av patienter på akuten. Vilka aktiviteter var 

värdeskapande och vilka tog bara tid och kostnader utan att skapa värden. 

Idén var att söka minimera de aktiviteter som inte skapade värden.  

Källan till förändringsarbetet kommer från den produktionsfilosofi som kal-

las Lean Production eller Lean Healthcare. Fröet till Lean kom långt tidiga-

re. Tillbaka till 1984 då forskare konstaterade att biltillverkare i Nordameri-

ka och Europa förlitade sig på tekniker som i stort sett var desamma sedan 

Henry Fords system med massproduktion, att denna produktion inte var 

konkurrenskraftig med de nya idéer och metoder som de japanska konkur-

renterna tillämpade, samt att västerländska företag inte verkade kunna lära 

sig av sina japanska konkurrenter (Womack et al, 1990/2007). Det var start-

skottet på ett omfattande forskararbete i avsikt att förstå vad japanerna gjor-

de som var så mycket bättre än västerländsk bilproduktion.  

Från denna forskning lärde man sig att Toyota hade skapat en helt ny pro-

duktionsdesign för att göra delar av produkten färdig från start till slut med 

en bestämd grupp av medarbetare, vilket gjorde att arbetssättet var mycket 

effektivare för att hantera avvikelser och lära sig förbättringar. Ett produk-

tionssystem som var så mycket bättre för en modern diversifierad bilproduk-

tion än Henry Fords gamla löpande band som bättre passade för produktion 

av mängder av bildar som såg likadana ut. Denna nya produktionsfilosofi har 

senare spridit sig från bilindustrin till sjukvården, där den kallas Lean 

Healthcare. En nylig gjord genomgång av forskningslitteraturen visar att 

Lean tänkande har tillämpats med gott resultat inom olika delar av vården 

(Mazzocato et al, 2010). 

Under 2005 märkte personalen på akuten på S:t Göran hur de ständigt ökan-

de patientströmmarna skapade överbeläggningar och väntetider på akuten 

som ibland var helt oacceptabla. För att lösa det bestämde man sig för att 

sjukhuset skulle anpassas för att jobba med flödet av patienter på ett nytt 
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smartare sätt, enligt filosofin LEAN (DN, 2008). I utvecklingen av akutmot-

tagningen arbetade personalen i olika grupper för att kartlägga processerna 

kring olika typer av patienter, för att se vilka aktiviteter som var värdeska-

pande och vilka som var ineffektivt arbete. Arbetet innebar i korthet att ta 

bort onödig, icke värdeskapande, tid för patienter och personal, med målet 

att öka lärandet och kvaliteten i vården, på likande sätt som Toyota långt 

tidigare förändrade bilindustrin. 

 

 

Bild 2: Akutflöde, S:t Görans Sjukhus. Foto: Izaac Stålhammar. 

Den idé man kom upp med var ett nytt akutflöde, genom att organisera team 

där patienterna i ett tidigt möte får träffa en erfaren läkare (vilket till viss del 

liknar hur akutverksamheten fungerade i Sverige innan sjukronorsreformen).  

En patient som själv kommer till akuten på S:t Göran anmäler sig först och 

sedan kommer en sjuksköterska ut i väntrummet och slussar patienten vidare 

till rätt akutvårdsteam (triageteam), beroende på om patientens problem 

främst handlar om medicin, ortopedi eller kirurgi). De akutvårdsteam Capio 

S:t Göran skapade på akuten, enligt den modell man kallar ”Team triage”, 

innebär att patienten får träffa en läkare på en gång, tillsammans med en 

sjuksköterska eller undersköterska. Vilket kan jämföras med tidigare då pati-
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enten först fick träffa en undersköterska, därefter en sjuksköterska och till 

sist en läkare som alla ställde samma frågor. 

Resultat 

Resultaten visar att 80 procent av alla patienter är medicinskt färdigbehand-

lade inom 4 timmar (Capio, 2008). Det kan jämföras med tidigare längre 

tider, där det kunde inträffa att patienter kunde få vänta uppemot 12 timmar 

innan de blev färdiga. Resultaten kommer av att man på ett bättre sätt lyckats 

slussa patienterna in i rätt mottagande/flöden från början. Förändringen blev 

möjlig genom att personalen tillsammans kartlade processerna kring akutens 

patienter och att det sedan ledde till förändrat arbetssätt med team, där läkare 

och undersköterska/sjuksköterska tillsammans träffar patienten och gör den 

första bedömningen. 
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4.2 Kärlkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i 
Västerås 

Till kärlkirurgin hör alla kärl i kroppen. Det omfattar artärerna som leder 

syresatt blod från hjärtat ut till vävnader och organ samt venerna som leder 

syrefattigt blod tillbaks till hjärtat. Kärlkirurgin handlar därför om att före-

bygga och behandla venösa sjukdomar (som drabbar kroppens vensystem) 

och artärsjukdomar. Venösa sjukdomar är den vanligaste formen och omfat-

tar bensår (sår belägna nedanför knät som inte läker inom 4-6 veckor), åder-

bråck (en utbuktning av venerna orsakad av en svaghet i venväggen med 

dålig funktion i venklaffarna som följd, vilket gör att blodet ansamlas i ve-

nerna) samt övriga venösa sjukdomstillstånd. Venösa sjukdomar är vanliga 

och cirka 30 procent av den vuxna befolkningen har åderbråck. Bensår kan 

ha sin uppkomst från andra sjukdomar; sjukdomar i cirkulationssystemet, 

vissa systemsjukdomar (exempelvis diabetes, och reumatisk ledsjukdom), 

hudsjukdomar (exempelvis tumörer), samt vissa mag-/tarmsjukdomar.  

Till kärlkirurgin kommer därtill personer för att behandla eller förebygga 

olika former av artärsjukdomar. Det omfattar åderförkalkning (förändringar i 

blodkärlen som påverkar blodflödet till olika målorgan), vilket drabbar de 

flesta människor i högre ålder. Till artärsjukdomarna hör också pulsåder-

bråck (sjuklig vidgning av aorta – stora kroppspulsådern – med ändrat blod-

flöde och risk för att aortan spricker och kräver akut kirurgi), aortadissektion 

(en bristning i aortaväggen som gör att blod tränger in mellan aortas olika 

vägglager och som senare kan resultera i ett växande pulsåderbråck).   

När förkalkning sker i blodkärlssystemet kan det bildas så kallade ”plack”, 

där stora kärl delar sig. Dessa ”plack” kan så småningom medverka till säm-

re flöde genom kärlen och om en kraftig förträngning på en halspulsåder 

inträffar kan små blodproppar gå upp till hjärnan och orsaka tillfälliga eller 

permanenta skador (exempelvis stroke) i den drabbade delen av hjärnan. 

Fönstertittarsjuka (åderförkalkning i benens artärer), och förträngning av 

njurartär (en förträngning av blodkärlen som leder blod till njurarna) är 

andra artärsjukdomar.  
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Bakgrund 

Det finns en rad olika sjukdomar som kan drabba kroppens kärl. En del 

mycket vanliga såsom åderbråck (varicer) och en del mer sällsynta och all-

varligare än andra som till exempel  kroppspulsåderbråck (aortaaneurysm). 

Kärlkirurgi är numera en egen grenspecialitet inom allmänkirurgin och verk-

samheten är oftast organiserad inom en kirurgisk klinik. I Västerås har man 

emellertid valt en annan väg. Kärlkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet 

har varit en egen enhet sedan 2003. Den består av en vårdavdelning med 20-

talet vårdplatser, som delas med kirurgkliniken och ögonkliniken, kärlmot-

tagning samt ett venöst centrum. Bakgrunden till kliniken är att kärldiagnos-

tik förr hade stora problem med framförallt tillgängligheten eftersom det är 

en vanlig sjukdom både avseende venösa och arteriella problem. Det var 

således för stora volymer i förhållande till framför allt läkarantalet. Det in-

nebar stora volymer och en brist på maskiner för undersökningarna. För pa-

tienterna var det en evig rundgång via distriktssköterska, kirurg och labb, 

vilket gav 3-5 besök per patient. Det tog en evinnerlig tid innan man fattade 

beslut om diagnos och behandling och det tog massa resurser i anspråk. 

Innovationsprocessen 

Lösningen blev att bryta ut kärlkirurgerna från kirurgkliniken och slå sam-

man dessa med fysiologiskt labb. Man utbildade sköterskor till att göra un-

dersökningarna och i normala fall ska inte läkarna behöva arbeta med själva 

undersökningarna. En timme per dag går läkarna igenom undersökningarna 

som utförts av den sjuksköterskeledda mottagningen. Läkarna ställer diagnos 

och ordinerar vid behov lämplig behandling. Arbetet vid kärlkirurgiska kli-

niken har organiserats i fyra delar. 

1) En kärlmottagning, som i huvudsak är en sjuksköterskemottagning med 

många nybesök Patienter som besöker mottagningen har fått tid via remiss. I 

de flesta fallen behöver inte läkaren träffa patienten utan bedömer i efterhand 

samt avgör eventuell behandling av patienten, utifrån de fynd som fram-

kommit vid besöket. Samtliga patienter som besöker kärlmottagningen blir 

bedömda av en kärlkirurg. Målet är en "one-stop-clinic" vilket innebär att 

sköterskor/läkare diagnostiserar, behandlar och förbereder patienten inför 

operation vid ett och samma tillfälle. Detta kan medföra att besöket blir nå-

got längre, men istället slipper man flera besök. 
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2) En venös mottagning, dit patienter kommer för omläggning av bensår, 

utprovning av kompressionsstrumpor m.m. En dag i veckan har man även 

läkarmottagning för patienter som har remiss för bensår och/eller åderbråck. 

3) En vårdavdelning (Kärl, öron-/näs-/hals, ögon) med 20 vårdplatser. Dessa 

är avsedda för 10 kärlkirurgiska patienter varav en ögonpatient samt ytterli-

gare 10 platser som disponeras av bröst- och plastikteamet från kirurgklini-

ken. Vårdplatserna är fördelade på 10 dubbelrum. 

4) En egen operationssal för småkirurgi inne på vårdavdelningen (ombyggd 

vårdsal) där 100 operationer per år utförs av läkarna på kliniken med assi-

stans av vårdpersonalen som då är operationssjuksköterska. 

 

 

Bild 3: Screening. Foto: Kärlkirurgiska kliniken, Centrallasarettet 
i Västerås. 

Innovationsprocessen bakom den kärlkirurgiska kliniken innehåller flera 

olika komponenter. En faktor var ett ökat samarbete mellan olika yrkesroller. 

Tidigare skickades patienterna på en evig rundgång via distriktssköterska, 
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kirurg och labb (med 3-5 besök per patient), eftersom kardiologer, kärlkirur-

ger och kliniska fysiologer av tradition inte utreder och behandlar varandras 

patienter. Inte sällan innebar det att patienterna remitterades mellan olika 

delar av vården, medan de numera undersöks på ett och samma ställe. 

 

  

Bild 4 och 5: Undersökning och dokumentation med IT. Foto: 
Kärlkirurgiska kliniken, Centrallasarettet i Västerås. 

 

Bild 6: Genomgång av resultat från sjuksköterskeledd mottag-
ning. Foto: Kärlkirurgiska kliniken, Centrallasarettet i Västerås. 
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En annan faktor handlar om ledarskapet. När kärlkirurgerna vi ville bryta sig 

loss och bilda en egen klinik i början av 2000-talet blev det ett himla liv och 

kirurgin ville inte släppa oss kärlkirurgerna (Dagens Medicin, 2007). I den 

högre landstingsledningen mottogs idéerna först med samma kyla. För 

innovationsprocessen hade det rimligen en icke obetydlig betydelse att några 

läkare klev fram och frammanade att det inte kunde få fortsätta som vanligt, 

att något måste göras för att få en bättre ordning. Hit hör bland annat den 

tidigare klinikchefen Sadettin Karacagil, som var den som kom på idén till 

det nya arbetssättet. Det ledarskap som denne klinikchef och auktoritet ut-

övade tillsammans med några andra läkare ska inte underskattas. 

En tredje faktor var tron på det möjliga och den effekt det förde med sig i 

arbetslaget. Den förändring som det nya arbetssättet förde med sig kan en-

kelt sammanfattas i ”alla som vill kan lära sig”. I den inriktningen specialut-

bildades biomedicinska analytiker för att genomföra alla ultraljudsundersök-

ningar. På liknande sätt utbildades sjuksköterskor till att ta hand om mottag-

ningen. Det gav effekt och en av sjuksköterskorna har bland annat uttrycket 

det på följande vis: ”Förut var vi mer som en assistent till doktorn, medan vi 

nu arbetar mer självständigt. Nu tar vi hälsoanamnes, blod- och ankeltryck, 

fotograferar eventuella bensår och lägger in allt i ett speciellt program. Det 

blir betydligt mer arbete men ändå är det mycket roligare. Man lär sig mer. 

Det enda negativa är att det inte syns i lönekuvertet. Det är nästan så att 

man skäms.” (Dagens Medicin, 2007) 

En fjärde faktor bakom innovationsprocessen kan vara värdet av ett kreativt 

klimat. Det märks bland annat i de olika IT-lösningar som har utvecklat un-

der resans gång, inte minst genom att en av läkarna – Adam Bersztel – har 

utvecklat ett starkt intresse för att implementera IT i verksamheten.  

Resultat 

Erfarenheten pekar på att kvaliteten har blivit mycket bättre än på en tradi-

tionell läkarmottagning och många är nöjda och glada. Med ett femtiotal 

medarbetare (varav 4 läkare och en klinikchef) klarar man cirka 12.000 pati-

enter per år och man driver en av Sveriges största kärlkirurgiska mottag-

ningsverksamheter. 
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4.3 Mandometermetoden 
Anorexi är en förkortning för anorexia nervosa eller självsvält. Anorexi be-

tyder brist på hungerkänsla och aptit oftast förknippat med en överdriven 

rädsla för att bli tjock. Mer än 95 procent av de drabbade är kvinnor och 

cirka 5 procent är män. Ungefär 1 procent av alla flickor och kvinnor mellan 

14-19 år har anorexi (Bergh et al, 2003). Bulimi är en annan form av ätstör-

ning. Bulimi är förkortningen för bulimia nervosa, vilket kommer från det 

latinska ordet bulimia, som betyder omättlig aptit. Den som lider av bulimi 

uppvisar ett mer eller mindre okontrollerbart behov av att hetsäta - äta stora 

mängder mat på kort tid. Dessa hetsätningar följs av självframkallade kräk-

ningar, ökad fysisk aktivitet och i vissa fall användande av laxermedel. Un-

gefär 1.5 procent av alla flickor och kvinnor 17-25 år har bulimi. En bulimi-

ker har samma komplicerade relation till mat och vikt som en anorektiker. 

Liksom anorektiker är bulimiker rädda för att öka i vikt. (Mando, 201l) 

Bakgrund 

Mandometermetermetoden är ett sätt att behandla anorexi utan droger eller 

psykologi (Schneider, 2008). Historien bakom tog sin början under 1980-

talets senare hälft genom möten mellan forskare vid Karolinska Institutet, 

som utvecklade metoden och startade företaget Mando. Doktor Cecilia 

Bergh disputerade vid Karolinska Institutet 1988 med en avhandling om 

bulimi. Hon slogs av hur dåliga behandlingsresultaten var för personer som 

drabbats av anorexi och bulimi (Bergh & Södersten, 1996). Den traditionella 

behandlingen inom psykiatrin misslyckades oftast med det som normalt för-

väntas av en standardbehandling; nämligen att ha effekt. Återfallsfrekvensen 

var hög. Risken att dö av sjukdomen varierade i olika studier, mellan 0-25 

procent. Doktor Bergh arbetade med humanförsök och var en av forskarna 

vid Karolinska som var intresserad av att studera ätstörningar och utveckla 

behandlingsmetoder mot dessa sjukdomar. En annan forskare, professor Per 

Södersten, var också verksam vid Karolinska Institutet under slutet av 1980-

talet. Han bedrev en djurexperimentell verksamhet och hade idéer om hur 

bulimi respektive anorexi skapades och vidmakthölls. Det gemensamma 

intresset hos dessa båda forskare och det samarbete som inleddes blev starten 

för det forskarlag som kom att utveckla Mandometermetoden. 
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Innovationsprocessen 

Terapibehandling inom psykiatrin har varit en standardbehandling av ano-

rexi. Behandlingen är grundad på idén att anorexi orsakas av psykiska pro-

blem och att det ofta är problem i familjen som har orsakat sjukdomen. I 

Sverige har underåriga vanligtvis behandlats vid barn- och ungdomspsykiat-

risk klinik, mestadels med familjeterapi (Bergh et al, 2003). Då anorexi har 

ansetts bottna i psykiska problem förekommer också, liksom med annan 

psykiatrisk behandling, att olika former av läkemedel kan ordineras.  

De bristfälliga behandlingsresultaten av anorexia nervosa fick Bergh och 

Södersten att väcka grundläggande frågor om sjukdomen och dess orsak i 

slutet av 1980-talet. Tänk om utgångspunkten – att anorexia nervosa anses 

vara en sjukdom orsakad av psykiska problem – inte är rätt? Tänk om över 

100 år av freudianskt inspirerade behandlingsmetoder helt enkelt är fel? 

Dessa frågor började forskarna att ställa sig och de kom upp med en radikal 

hypotes om att sjukdomens orsak är den omvända; att anorexia nervosa 

grundar sig på ett stört ätbeteende som yttrar sig i psykiska symptom. 

Till grund för sin hypotes tog Bergh och Södersten bland annat resultat från 

William Gull, den brittiske doktor som ansetts vara den som gett anorexia 

nervosa dess namn i slutet av 1800-talet.  Forskarna framhåller att Gull be-

handlade sina oroliga patienter med värme, mat och en skvätt konjak. Men 

ingenstans nämnde Gull psykisk sjukdom. I utvecklingen av sin teori hämta-

de Bergh och Södersten även stöd av den amerikanske forskaren Ancel Keys 

pionjärstudie av svält, som de menar är det första humanexperimentet som 

anger orsaken bakom anorexia nervosa. I den svält, undernäring och umbä-

rande som följde i flera länder i andra världskrigets spår ville amerikanerna 

veta vilka effekter svält för med sig och hur man ska gå tillväga för att öka 

en befolknings vikt genom nutrition. 

Uppdraget gick till Keys som i november 1944 inledde det så kallade Min-

nesota experimentet, som bestod i att svälta 36 frivilliga unga friska män 

(Kalm & Semba, 2005). Bergh och Södersten framhåller att de män som 

svältes i Keys studie utvecklade symptom som är typiska hos de som lider av 

anorexi och bulimi (fixering vid mat, depression, ångest, självmordstankar, 

försök att skada sig själva) samt att symptomen försvann hos Keys försöks-
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personer när vikt och ätbeteende återställdes. Dessa resultat tolkade Bergh 

och Södersten som inspirerande stöd för sin hypotes att anorexia nervosa i 

själva verket grundar sig i ett stört ätbeteende som ger psykiska symtom. 

 

 

Bild 7: Mandometermetoden. Foto: Mando. 
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Forskarnas hypotes och teori har emellertid mött starkt motstånd och kriti-

kerna har genomgående varit psykiatriker. Än år 2011 är det fortfarande en 

debatterad fråga om vad som orsakar anorexi. Denna studie tar inte ställning 

i den vetenskapliga diskussionen utan belyser att ett alternativt synsätt och 

metod har växt fram och att det har varit en mödosam resa. En resa som bör-

jade med att forskare för 20 år sedan började väcka frågor om vad som orsa-

kade ätstörningarna och varför det var så svårt att behandla de många unga 

människor som mer eller mindre höll på att svälta sig till döds. Frågor som 

ledde forskarna till hypoteser och teorier samt vidare till de första försöken 

med människor 1988. Med utgångspunkt från att sjukdomen bottnar i ett 

stört ätbeteende har Mandometermetoden utvecklats. Metoden innebär att 

succesivt träna patienterna till ett normalt ätbeteende. Det görs bland annat 

med hjälp av en liten dator med våg och utvecklat program (se bild 7), där 

patienterna kan följa och träna sig i att äta i en lagom takt. De första patien-

terna – 8 kvinnor mellan 14-23 år – togs emot 1993 (Bergh et al, 1996a. 

1996b). Början av 1990-talet var samtidigt en period då arbetet hade stora 

ekonomiska problem. För att hålla kostnaderna nere anställdes exempelvis 

personer som genomgick arbetslivsutveckling (så kallade ALU-anställda) för 

vilka projektet fick bidrag till lönekostnader. Statsrådet Leif Blomberg råka-

de intressera sig för den nya metoden och medverkade till att verksamheten 

fick ett bidrag på 1 875 000 kronor. Man fick vidare kontakt med landstings-

rådet Elaine Kristensson och från 1997 fick man avtal med Stockholms Läns 

Landsting. Ätträning har senare definierat som en standard, i den behandling 

av ätstörningar som landstinget finansierar. 

Resultat 

Mandometermetoden har visat på anmärkningsvärt goda resultat, för svenska 

patienter (Vårdalnytt, 2006a, 2006b) och för patienter långt utanför Sverige. 

Sedan 2005 har exempelvis cirka 60 patienter från Australien vårdats med 

metoden i Sverige. Metoden har en ganska lång behandlingstid på ett år där 

de första 1-2 månaderna går åt till att vänja patienterna av med eventuella 

tidigare ordinerade droger. Metoden har visat sig ha full effekt för 3 av 4 

patienter (75%), för 1 av 8 (12,5%) ges partiell effekt och för 1 av 8 (12,5%) 

har behandlingen ingen effekt. Resultaten har upprepats i olika studier och 

cirka 90 procent av de som blir symptomfria förblir friska efter 5 år (Bergh 

et al, 1996a, 1996b, 2002; Södersten et al, 2006, 2008). 
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4.4 Sammanfattning – fallexempel 
Den empiriska delen om innovationer består i rapporten av studier av tre 

olika fall; akutmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus, Kärlkirurgiska 

kliniken vid Centrallasarettet i Västerås samt Mandometermetoden. Resulta-

ten i dessa innovativa exempel har varit påtagliga och belyser viktiga aspek-

ter i att skapa värden inom vård och omsorg.  

Under 2005 märkte personalen på akuten vid S:t Görans hur de ständigt 

ökande patientströmmarna skapade överbeläggningar och väntetider på aku-

ten som ibland var helt oacceptabla. För att lösa det bestämde man sig för att 

sjukhuset skulle anpassas för att jobba med flödet av patienter på ett nytt 

smartare sätt, enligt filosofin LEAN. Personalen kartlade tillsammans pro-

cesserna kring akutens patienter och att det sedan ledde till förändrat arbets-

sätt med team, där läkare är med och träffar patienten och gör den första 

bedömningen. Resultatet visar att 80 procent av patienterna är medicinskt 

färdigbehandlade inom 4 timmar. 

Utifrån ett innovationsperspektiv bjuder fallet med S:t Görans akutmottag-

ning på två viktiga erfarenheter, av betydelse för att leda och utveckla vård 

och omsorg. Det ena är att innovationer tar tid. En dålig chef kan snabbt 

misslyckas och förstöra en verksamhet, men även för en bra ledning kan 

utvecklingsarbetet ta lång tid. För S:t Göran har det tagit flera år att komma 

dit man är med sin processorganisation. Den andra erfarenheten från Capio 

S:t Göran är betydelsen av kontext, det vill säga att verksamhetens art, rum-

met och platsen har betydelse. LEAN har visat att det fungerar bättre att låta 

en bestämd grupp av medarbetare ta hand om en viss del av produktionen, än 

att ha ett löpande band. Hemligheten ligger i att gruppen på ett effektivare 

sätt hanterar avvikelser och lär sig förbättringar i akutmottagningens diversi-

fierade miljö. 

LEAN-filosofin står i kontrast till sjukhusens tradition, där stordrift och 

massproduktion infördes i sjukvården på sextio- och sjuttiotalen. Generellt 

samlade man allt var för sig – röntgen, centraloperation, labb, avdelningar, 

mottagningar etcetera – i syfte att nå stordrift. Det var på en tid då neoklas-

sisk ekonomisk teori hade sin storhetstid. Senare har ekonomisk geografisk 
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forskning visat på förekomster av ekonomgeografiska mönster i lokalisering 

av verksamhet och handelsmönster. Framför allt storstadsregionerna är, med 

sin storlek och mångfald, miljöer med särskilt goda tillväxtförutsättningar. 

Akutmottagningen har med alla sina olika fall en diversifierad produktion 

och LEAN fungerar bättre, därför att det tar hänsyn till kontexten. En intres-

sant fråga för framtiden är kontextens betydelse i en vid mening - vilken 

betydelse har det att S:t Göran Sjukhus finns i en storstad, där man byter 

jobb oftare, har en tätare miljö och bättre förutsättningar för spridning av 

idéer? En hypotes är att nästa generation av LEAN kommer att behöva lägga 

större betoning på ledarskapsfrågor.  

Förändringen vid Kärkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås 

pekar på en tredje viktig erfarenhet för ledning och utveckling. En tredje 

faktor var tron på det möjliga och den effekt det förde med sig i arbetslaget. 

Den förändring som det nya arbetssättet förde med sig kan enkelt samman-

fattas i ”alla som vill kan lära sig”. I den inriktningen specialutbildades bio-

medicinska analytiker för att genomföra alla ultraljudsundersökningar. På 

liknande sätt utbildades sjuksköterskor till att ta hand om mottagningen. 

Dessutom utvecklade kliniken egna IT-lösningar, genom engagemang bland 

personalen. På 8 år lyckades kliniken öka antalet besök från  2 000 - 12 000 

per år patienter med i stort sett samma personal, vilket för ledning och ut-

veckling pekar på värdet av att överföra kompetens mellan olika yrkesgrup-

per, finna smarta lösningar och att låta personalen växa med uppgiften. 

Mandometermetoden är en behandlingsmetod mot anorexia och bulimi, som 

tvärt emot konventionell psykiatrisk terapibehandling utvecklades efter en 

radikal hypotes om att sjukdomens orsak är den omvända; att anorexia ner-

vosa grundar sig på ett stört ätbeteende som yttrar sig i psykiska symptom. 

Metoden har visat på anmärkningsvärt goda resultat som har spritt sig långt 

utanför Sverige. Det har emellertid varit en lång och krokig resa, med stora 

ekonomiska problem i första fasen, en förbättring för att ett statsråd råkade 

intressera sig för den nya metoden, samt återkommande kritik från en annan 

vetenskaplig disciplin än den disciplin forskarna bakom metoden represente-

rar. För ledning och utveckling inom vård och omsorg pekar fallet på två 

andra viktiga erfarenheter. En är behovet av uthållighet. Oftast tar innovatio-

ner inte bara tid, de kan också motarbetas av olika skäl. Ibland är motståndet 
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berättigat då det nya inte visar sig vara bättre än rådande metod, men ibland 

är motståndet oberättigat och bero på att vissa ogillar förändringen. En annan 

erfarenhet är inslaget av tillfälligheter i innovationer, vilket pekar på be-

gränsningar i att organisera fram utveckling. En hypotes är att ett bra ledar-

skap med öppenhet och tillåtande klimat kan vara minst lika viktigt. 
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5 Ledarskapsforskning 

I studiens första del studerades ledarskapets roll och betydelse för utveck-

lingen av vård och omsorg med hjälp av ekonomgeografiskt forskning och 

en empirisk undersökning av tre olika innovationer. I den nu följande andra 

delen (innan avslutande analyskapitel) byter studien perspektiv och tar sig an 

frågan om ledarskapets betydelse utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det görs 

dels i detta kapitel med hjälp av teori och tidigare studier från ledarskaps-

forskningen och dels i nästföljande kapitel med en egen empirisk intervju-

studie av 17 chefer inom vård och omsorg. 

Ledarskapsforskningen har en dominerande tyngdpunkt inom psykologi och 

till viss mindre del inom sociologi. Innovationsforskningen har en stark 

hemvist inom ekonomisk geografi och finns inom andra vetenskapliga disci-

pliner såsom exempelvis företagsekonomi. Ledarskapsforskningen har, en-

ligt litteraturen, traditionellt studerat ledarskap utifrån fyra olika frågeställ-

ningar: VEM är ledaren? Detta spår fokuserar på ledaren som person med 

utgångspunkten att det är ledarnas egenskaper som gör dem till ledare. VAD 

presterar ledaren? Det är ett andra spår som fokuserar på resultatet av ledar-

skapet med antagandet om att det är det resultat ledarna åstadkommer som 

gör dem till ledare. Ett tredje perspektiv handlar om VAR ledaren finns, med 

antagandet att det är ledarnas position som gör dem till ledare. HUR ledare 

får saker och ting gjorda är ett fjärde perspektiv som betraktar ledarskap som 

en process, med antagandet att ledarna är ledare i kraft av att de får saker och 

ting gjorda. (Grint, 2005; Jackson and Parry, 2008)  

Framställningen av ledarskapsteorin nedan har gjorts med god vägledning av 

Northouse (2010), inte minst för illustrationer, samt med vägledning och 

inspiration av Bryman et al  (2011), Grint (2005) Jackson and Parry (2008), 

Pearce and Conger (2003), och Yukl (2010). 
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5.1 Ledarskapsteori 
En del av ledarskapsforskningen har intresserat sig för en ledarcentrerad syn 

på ledarskap, exempelvis den karismatiske ledaren. Annan forskning betonar 

en medarbetarcentrerad syn på forskning, där ledarens ledarskap formas i en 

relation med medarbetarna som därmed är med och formar ledarskapet. Om-

givningens betydelse på ledarskap lyfts också fram i kulturella perspektiv på 

ledarskap. Ett ytterligare perspektiv på ledare handlar om ledarskapets syfte 

och de rimliga etiska krav som kan riktas på ledare. (Jackson and Parry, 

2008) 

Tabell 1 Förvaltning och ledarskap 

Förvaltning 
Producerar ordning och stadga 

Ledarskap 
Producerar förändring och rörelse 

 
Planering och budget 
 

• Etablera agendor 
• Upprätta tidtabeller 
• Allokera resurser 

 

 
Etablera en färdriktning  
 

• Skapa en vision  
• Tydliggör den stora bilden 
• Upprätta strategier 

 
Organisera och bemanna 
 

• Strukturera 
• Placera medarbetare 
• Etablera regler och procedurer 

 

 
Få med medarbetare 
 

• Kommunicera mål 
• Söka engagemang 
• Bygga lag och koalitioner  

 
Kontrollera och problemlösa 
 

• Utveckla incitament 
• Skapa kreativa lösningar 
• Utföra korrigerande åtgärder 

 

 
Motivera och inspirera 
 

• Inspirera och tillföra energi  
• Befullmäktiga underordnade 
• Tillgodose ouppfyllda behov  

Källa: Northouse (2010): Adapted from A Force for Change: How Leadership 
Differs From Management (pp. 3-8), by J. P. Kotter, 1990, New York: Free 
Press. Not: Min översättning av figuren. 

I forskningen kan man skönja några centrala delar av fenomenet ledarskap: 

(a) Ledarskap är en process, (b) ledarskap innebär inflytande, inträffar (c) 

ledarskap i grupper, och (d) ledarskap innebär gemensamma mål.  
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Ledarskap och ledning är olika begrepp som överlappar varandra. De är oli-

ka i att ledningen traditionellt fokuserar på verksamheten att planera, organi-

sera, personal och kontrollerande, medan ledarskap betonar det allmänna 

inflytande processen. Tabell 1 beskriver typiska skillnader mellan förvalt-

ning (management) och ledarskap. Förvaltning producerar ordning och stad-

gad medan ledarskap kännetecknas av att producera förändring och rörelse.  

Exempelvis när förvaltaren sköter planering och budget genom att etablera 

agendor, upprätta tidtabeller och allokera resurser. Samtidigt som ledaren 

etablerar en färdriktning genom att skapa en vision, tydligöra den stora bil-

den/målet och upprätta strategier. Eller som exempelvis när förvaltaren or-

ganiserar och bemannar genom att strukturera, placera/bemanna  medarbeta-

re samt etablera regler och procedurer. Samtidigt som ledaren arbetar med 

att få med sig medarbetare genom att kommunicera mål, söka engagemang 

samt bygga lag och koalitioner. Hur går då processerna till och vad är det för 

mekanismer som verkar i ledarskap? Vissa svar på frågan kommer i följande 

avsnitt som i korthet beskriver några olika teorier inom ledarskapsforskning-

en och vad dessa anser om fenomenet ledarskap. 

5.1.1 Teori om karaktärsdrag 

Teorier om karaktärsdrag (trait approach)är tidiga ledarskapsteorier som går 

tillbaka 1900-talets början.  Denna skola inom forskningen har sökt studera 

och kartlägga vilka egenskaper som har gjort vissa personer till stora ledare. 

Denna del av ledarskapsforskningen har fokuserat på ”stora män”. De teorier 

som utvecklades har fokuserat på att identifiera inneboende kvaliteter och 

egenskaper hos stora sociala, politiska och militära ledare, exempelvis Kata-

rina den stora, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Abraham Lincoln, Jeanne 

d'Arc , och Napoleon Bonaparte. Utmärkande för denna teoribildning är att 

den helt och hållet fokuserar på ledaren, inte på medarbetare eller situatio-

nen. En tidig studie av Stogdill (1948) undersökte vilka ledaregenskaper som 

utmärkte de personer som blev ledare i olika grupper. Studien fann att den 

genomsnittliga ledaren skiljde sig från den genomsnittliga gruppmedlemmen 

i fråga om följande 8 karaktärsdrag: intelligens, anpassningsbar, insikt, an-

svarstagande, initiativtagande, uthållighet, självförtroende och sällskaplighet 

(min översättning). (Northouse, 2010) 
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Senare forskning har funnit såväl fler som färre karaktärsdrag associerade till 

ledare. De många personlighetsdrag som har kommit fram i forskningen det 

senaste århundradet har gjort att forskare sökt hitta "större" karaktärsdrag 

eller grupper av karaktärsdrag som ska förenkla forskningen på området. De 

fem stora karaktärsdragen ("The big five") har det syftet (se tabell 2). 

Tabell 2 De fem stora karaktärsdragen 

De fem stora karaktärsdragen Specifika karaktärsdrag 

 

Utåtriktad (Surgency) 

Extrovert 

Energisk 

Behov av makt (offensiv) 

 

Samvetsgrannhet 

Betrodd 

Personlig integritet 

Målinriktad 

 

Vänlighet 

Glad och optimistisk 

Sympatisk och hjälpsam 

Behov av tillhörighet 

 

Anpassningsbar 

Emotionellt stabil 

Självkänsla 

Självkontroll 

 

Intellektuell (kultur) 

Nyfiken och frågvis 

Fördomsfri 

Läroorienterad 

Källa: Med ledning av Yukl (2010), Northhouse (2010) samt Goldberg 
(1990). Min översättning av begrepp. 

I de flesta samhällen, däribland i företag och organisationer, har man att 

hantera två motstridiga behov; dels behovet av förvaltare som upprätthåller 

produktionen och dels behovet av ledare som visar på nya tillvägagångssätt 

och nya områden att utforska (Zaleznik, 1977). Vad som utmärker förvaltare 

respektive ledare och huruvida det föreligger skillnader mellan dem är därför 
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intressanta. Det finns en del forskare som menar att karaktärsdragen hos 

personer i nyckelposition är viktiga och hjälper dessa ledare att skaffa sig 

nödvändiga färdigheter i att formulera en vision för organisationen, en effek-

tiv genomförandeplan och ta nödvändiga steg för att implementera planen 

(Kirpatrick and Locke, 1991). Andra forskare har framfört att när chefer blir 

bedömda som karismatiska av sina överordnanden så sammanfaller det med 

att chefens underordnande uppfattar att denne lägger lite extra energi i arbe-

tet (Jung and Sosik, 2006). 

Intresset bland forskare såväl som allmänhet för visionära och karismatiska 

ledare gör forskningen om ledares karaktärsdrag intressant. Denna del av 

ledarskapsforskningen har givetvis en styrka i att det har bedrivits forskning 

med denna inriktning sedan tidigt 1900-tal. Fokus vid ledares karaktärsdrag 

överensstämmer också väl med en mediabild av ledare som speciella perso-

ner med extraordinär förmåga att uträtta stora ting. Fokus på karaktärsdrag 

har också fördelen av att erbjuda möjligheter att jämföra egenskaper hos 

olika personer vid exempelvis rekrytering av ledare. Här ligger samtidigt den 

stora svagheten hos denna teoribildning; nämligen det faktum att forskning-

en, trots lång tradition, inte har lyckats presentera en bestämd lista över de 

karaktärsdrag som utmärker ledare.  

De olika uppsättningar av karaktärsdrag som har förts fram i olika studier 

öppnar snarare för subjektiva bedömningar och egna sätt att tolka in vad som 

utmärker en bra ledare. Allt fokus vid ledares egenskaper utelämnar också 

frågor om utfallet och i vilken situation ledaren verkat, vilket kan vara tvek-

samt av metodmässiga skäl. Det är inte så lätt att isolera en uppsättning ka-

raktärsdrag hos ledaren utan att samtidigt inkludera situationsbaserade egen-

skaper (Stogdill, 1948). Denna metodproblematik kan samtidigt vara en stark 

förklaring till varför forskningen inte har lyckats samlas kring en bestämd 

lista av karaktärsdrag utmärkande för ledare. Allt fokus på personliga egen-

skaper begränsar också starkt möjligheterna att utbilda sina chefer. Det är 

inte rimligt att skicka chefer till ledarskapsträning för att höja deras IQ eller 

för att göra cheferna mer extroverta (Northouse, 2010). 
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det vill säga hur olika enheter hör ihop och hur det enskilda företaget relate-

rar till branschen som helhet. 

Den tidiga teoretiska modellen av Katz (1955), har senare utvecklats under 

1990-talet till en mer komplex teori. Senare forskning (Mumford et al, 1990, 

2000, 2007) menar att effektivt ledarskap beror på ledarens kompetens, indi-

viduella egenskaper, karriär, utfallet av ledarskapet samt miljömässiga om-

ständigheter. Den stora styrkan i denna ledarskapsteori är rimligen att den 

gör ledarskapspositioner tillgängligt för en bred krets, eftersom färdigheter 

är något som kan läras och utvecklas. Att teoribildningen betonar värdet av 

att utveckla ledares färdigheter (vilket är ganska många olika områden i se-

nare utveckling av teorier om färdigheter) öppnar också för utbildning i olika 

former av ledarskapsprogram. De många områden (personliga egenskaper, 

konfliktlösning, kritiskt tänkande, motivation) som lyfts fram i denna teori-

bildning är samtidigt en svaghet då dessa områden handlar om mer än ledar-

skap. (Northouse, 2010) 

5.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Teorin om situationsanpassat ledarskap (situational approach) är en teori 

inom ledarskapsforskningen som just fokuserar på situationen. Utgångs-

punkten för teorin är att olika situationer kräver olika typer av ledarskap. 

Effektiva ledare är de som kan känna igen de anställdas behov och sedan 

anpassa sin egen stil för att möta dessa behov (Northouse, 2010). 

Ledarstilen består, enligt teorin, av det beteende som en person använder för 

att påverka andra. Den inkluderar såväl direktiv (uppgifter) som support 

(relationer). Vissa situationer kan kräva att ledaren använder mycket direktiv 

för att stödja medarbetare och i andra situationer kan lite direktiv vara det 

effektivaste. På likande sätt kan vissa situationer kräva mycket support (ex-

empelvis lyssna, berömma och ge feedback). I andra situationer behövs inte 

så mycket support. En ledare kan förändra och anpassa sin stil efter hur 

mycket direktiv respektive support ledaren använder i olika situationer. Teo-

rin om situationsanpassat ledarskap klassificerar ledarskap i fyra stilar: SI är 

mycket direktiv – lite support, S2 är mycket direktiv – mycket support, S3 är 

lite direktiv – mycket support, och S4 är lite direktiv – lite support. Dessa 

fyra ledarskapsstilar beskriver olika stilar som ledaren kan använda i olika 
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typer av situationer och beroende på vilken nivå i utveckling dennes under-

ordnade och medarbetare befinner sig (se figur 7).  

Figur 7 Fyra situationsanpassade ledarskapsstilar 

 

Källa: Blanchard et al (1993). Not: Min översättning av figuren. I figuren har 
developing översatts till oerfaren och developed till erfaren. 

Betrakta exempelvis en oerfaren medarbetare där ledaren först styr med 

mycket direktiv och talar om vad som ska göras (Direktiv-S1). Efterhand blir 

medarbetaren varm i kläderna och ledaren supportar med att anförtro 



 69 

mer/olika uppgifter (Cocha-S2). Sedan har medarbetarens erfarenheter växt 

så mycket att ledaren supportar på olika sätt men inte alls använder särskilt 

mycket direktiv (Support-S3). I den fjärde situationen - och ledarskapsstilen 

- är medarbetaren mycket erfaren och självgående, varvid ledaren delegerar 

och använder bara lite direktiv och lite support (Delegera-S4). 

Enligt forskningslitteratur finns det flera styrkor och svagheter med situa-

tionsanpassat ledarskap. En styrka är att detta är en välkänd form av ledar-

skap som har använts i många gånger för att träna ledare (Hertsey & Blan-

chard, 1993). Det är en teori som är intuitiv och lätta att förstå, den är prak-

tisk och talar om hur ledare bör uppträda i olika situationer. Den här teorin 

pekar på att ledare bör behandla underordnade på olika sätt beroende på situ-

ationen och söka möjligheter att stödja underordnade att utveckla nya fär-

digheter och bli mer kunniga i sitt arbete. Modellen har använts i många 

ledarskapsprogram men det finns inte många studier som har utvärderat den-

samma (Yukl, 2010). 

Till nackdelarna hör, enligt forskningslitteraturen, att teorin om stuationsan-

passat ledarskap endast har kunnat stödjas i några få studier. Andra studier 

studier har ifrågasatt teorin. Exempelvis fann en amerikansk studie av 300 

lärare och deras rektorer att nya lärare presterade bättre under en mycket 

strukturerad rektor emedan prestationen av mer erfarna lärare inte påverka-

des (Vecchio, 1987). Liknade resultat har uppkommit i andra studier (Vec-

chio et al, 2006). Teorin utelämnar därtill hur olika demografiska faktorer 

(exempelvis utbildningsnivå, kön, ålder och erfarenhet) påverkar relationen 

mellan ledare och underordnade (Northouse, 2010). Det är inte heller helt 

klart hur kombinationer av medarbetarnas engagemang respektive kompe-

tens kan skapa fyra distinkta nivåer av utveckling (Yukl, 2010). Till kritiken 

kan läggas en praktisk dimension; ska en ledare för en större grupp anpassa 

sitt ledarskap till gruppens genomsnittliga utvecklingsnivå eller till utveck-

lingsnivån hos var och en av gruppmedlemmarna (Northouse, 2010). 

5.1.4 Path-Goal Theory 

Path-Goal teorin handlar om hur ledare motiverar underordnade att uppnå 

utsedda mål. Path-Goal teorin betonar relationen mellan ledarens stil och 

karaktären hos underordnade samt arbetsmiljön, vilket är i kontrast till situa-
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tionsanpassade teorier (vilka betonar att ledaren måste anpassa sig till under-

ordnades utvecklingsnivå). Path-Goal teorin utvecklades för att förklara hur 

ledare motiverar underordnade att vara produktiva och nöjda med sitt arbete. 

De grundläggande principerna teorin handlar om att medarbetare motiveras 

om de känner sig kompetenta, om de tror att deras ansträngningar kommer 

att belönas, och om de finner att deras jobb värdesätts. Det är en ledarens 

ansvar att hjälpa underordnade att nå sina mål genom att styra, leda och coa-

cha dem på vägen, vilket ledaren kan göra genom att anpassa sin ledarstil 

(direktiv, support, deltagande eller prestationsorienterad) beroende på vad 

som passar bäst för den underordnades arbetssituation (Northouse, 2010). 

Det finns flera olika studier om modellen (Evans, 1970; House, 1971, 1996; 

Schriesheim et al, 2006; Schriesheim and Neider, 1996) En styrka hos teorin 

är, enligt litteraturen, att den ger en användbar teoretisk ram för att förstå hur 

olika ledarskaps beteenden påverkar underordnades tillfredsställelse och 

arbetsprestation. Den här ledarskapsteorin är speciell genom att den söker 

inkludera motivation i på ett tydligare sätt än andra ledarskapsteorier. Den 

här teorin ger en modell som i vissa avseenden är väldigt praktisk och ett 

hjälpmedel för ledaren att tydliggöra vägen till målet och flytta på hinder 

eller hjälpa underordnande att övervinna de hinder som är på vägen till målet 

(Northouse, 2010). En uppenbar svaghet i teorin är att den är komplex och 

innefattar så många aspekter av ledarskap att den kan vara svår att förstå. En 

annan svaghet är att den bara delvis fått stöd av forskningen, trots många 

empiriska studier. Teorins betoning på att ledaren ska hjälpa underordnade 

nå målen genom direktiv, vägledning och coachning kan potentiellt göra 

underordnade beroende av ledaren för att utföra sitt arbete. 

5.1.5 Karismatiskt ledarskap 

Nuvarande teorier om karismatiskt ledarskap har blivit starkt influerade av 

idéer från en tidig sociolog vid namn Max Weber. Karisma är ett grekiskt 

ord som betyder "gudomligt inspirerade gåva", som förmågan att utföra mi-

rakel eller förutsäga framtida händelser. Weber (1947) använt begreppet för 

att beskriva en form av inflytande som inte bygger på tradition eller formell 

behörighet, utan snarare på efterföljare uppfattning av att ledaren är begåvad 

med enastående kvaliteter. (Yukl, 2010) 
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Huruvida och i vilken grad medarbetare blir attraherade av karismatiskt le-

darskap beror på flera olika beteenden (Yukl, 2010). Karisma är mer sanno-

likt associerat med ledare som uttrycker en vision som tydligt avviker från 

status, men som inte är för radikal. Att ledaren har ett okonventionellt sätt att 

nå sina mål förknippas också mer troligt med karismatiska ledare. Ledare 

uppfattas också mer troligt som karismatiska om de själva gör vissa uppoff-

ringar och tar personliga risker för den vision de förespråkar. Ledare som 

verkar säkra på sitt förslags förträfflighet blir mer trolikt betraktade som en 

karismatisk ledare än en ledare som uppfattas som tveksam och förvirrad. 

Medarbetare är mer benägna att tillskriva karisma till ledare som inspirerar 

dem emotionellt, jämfört med ledare som använder makt eller formella be-

slutsprocesser för att få igenom sina idéer. Förmågan att se möjligheter som 

andra inte inser är ytterligare ett skäl för en ledare att ses som extraordinär. 

Att en ledare kan uppfattas som karismatisk är inget ovanligt uttryck, men 

det behöver samtidigt inte betyda att det allt igenom är den ledare som passar 

bäst för organisationen eller företaget. Karismatiskt ledarskap innebär radi-

kala förändringar i strategin och kulturen i en organisation, som inte får vara 

nödvändigt eller lämpligt för organisationer som är närvarande välmående 

och framgångsrikt (Yukl, 2010). Det är svårt att göra radikala förändringar 

om det finns mer än en karismatisk ledare i organisationen och om de har 

oförenliga visioner, Inte sällan tycker karismatiska ledare att det är för svårt 

att genomföra sina visioner i existerande företag varvid de väljer att starta ett 

nytt. 

5.1.6 Transformerande ledarskap 

Transformerande ledarskap är – som namnet antyder – en process som för-

ändrar och förvandlar människor. Det handlar om känslor, värderingar, etik, 

standarder och långsiktiga mål. Det här är en av de mest omfattande ledar-

skapsteorierna och den har rönt stor uppmärksamhet och blivit en stor skola 

inom ledarskapsforskningen. Exempelvis fann en genomgång av artiklar i 

Leadership Quarterly att var tredje artikel i ledarskapsforskningen handlade 

om transformerande eller karismatiskt ledarskap (Lowe and Gardner, 2001). 

Teorierna om transformerande ledarskap var starkt influerade av James 

McGregor Burns (1978), som skrev en bästsäljande bok om politiskt ledar-
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teorin förändringsagenter som är goda förebilder, som kan skapa och formu-

lera en tydlig vision för en organisation, som kan befullmäktiga underordna-

de att nå högre mål, som agerar på ett sätt som gör att andra vill lita på dem, 

och som ger organisationen en särskild mening. Detta synsätt betonar att 

ledare måste förstå och anpassa sig till de behov och motiv som medarbetar-

na har, i sitt arbeta att inspirera medarbetare att åstadkomma stora saker 

(Northouse, 2010)  

En styrka med denna ledarskapsteori är att det finns gott om ledarskaps-

forskning med denna inriktning (Bass and Steidlmeier, 1999; Conger, 1999; 

Lowe and Gardner, 2001; Tejeda et al, 2001; Yukl, 1999). Dessutom är det 

en intuitivt tilltalande teori för de som förväntar sig att ledare ska stå längst 

fram och argumentera för förändringar. Betoningen på samspelet mellan 

ledare och medarbetare samt ledares roll att stärka värderingar och moral hos 

sina medarbetare kan också betraktas som en styrka. Det finns också forsk-

ning som bekräftar att transformerande ledarskap är en effektiv form av le-

darskap (Yukl, 1999). En nackdel och svaghet hos denna teori är att den är 

begreppsmässigt oklar med hela den bredd ledare ska uppfylla (motivera, 

skapa vision, inge förtroende, ge stöd med mera), vilket i sin tur gör det svårt 

att exakt definiera vilka parametrar som styr och utgör transformerande le-

darskap (Northouse, 2010).  

5.1.7 Gruppledarskap och delat ledarskap 

Ledarskap för grupper i organisationer eller arbetsteam har blivit en av de 

populäraste och snabbast växande delarna inom ledarskapsforskningen. 

Forskningen har ändrat karaktär över åren. Den här forskningen började 

under 1920 och 1930, med fokus hur på mänskliga relationer påverkade de 

samlade insatserna på en arbetsplats. Under 1940-talet flyttades fokus till att 

studera gruppdynamik och utveckling av social vetenskap. På 1950 skiftade 

fokus till sensitivitetsträning och T-grupper, och vilken roll ledarskap hade i 

dessa grupper. 1960 och 1970 var en tid präglad av organisatorisk utveckling 

och forskningen inriktades på att utveckla team och effektivt ledarskap, ge-

nom interventioner i pågående arbetslag. På 1980-talet gjorde konkurrensen 

från Japan och andra länder att forskningen riktade fokus mot kvalitetsgrup-

per, benchmarking och ständiga förbättringar. Under 1990-talet kom globala 
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perspektiv som gjorde att forskning fokuserade på kvalitet samt organisato-

riska strategier för att bibehålla en konkurrensfördel. (Northouse, 2010) 

Mycket forskning har historiskt fokuserat på de problem som möter organi-

satoriska arbetslag och olika sätt att göra dem mer effektiva. Från mitten av 

1990-talet har den här forskningen blivit mer komplex, inkluderande mer 

gruppvariabler och inte enbart fokuserad på gruppens resultat. Forskningen 

tyder också på att det är viktigt att förstå vilken roll ledarskap har inom 

grupper för att gruppen ska lyckas och för att undvika team misslyckande. 

(Northouse, 2010) 

I utvecklingen av ledarskapsforskningen har teorin om delat ledarskap –

shared leadership – har fått förnyad kraft sedan början på 2000-talet. Teorin 

om delat ledarskap (Shared leadership) har fått en pånyttfödelse inom littera-

turen om gruppledarskap, även om det inte är ett nytt koncept (Burke et al, 

2011). Delat ledarskap definieras som en dynamisk, interaktiv och inflytande 

process mellan individer i grupper vars syfte är att leda varandra till att upp-

nå gruppens mål eller organisation mål eller både och (Pearce and Conger, 

2003).  

5.2 Tidigare forskning om ledarskap och empiriska 
undersökningar 

Ledarskapsteori är liksom innovationsteori och annan teori olika förklar-

ingsmodeller som behöver testas genom olika empiriska undersökningar. Det 

här avsnittet tar upp några resultat av allmän och specifik betydelse för le-

darskap i vård och omsorg. 

I en tidig undersökningen gjordes två analyser som utforskade förhållandet 

mellan handledares praxis och vetenskaplig prestation (Andrews and Farris, 

1967). För det första handlar undersökningen om den grupp eller handledar-

grupp forskaren tillhör överhuvudtaget har betydelse för resultatet. För det 

andra, om resultatet varierar från grupp till grupp, har det då och göra med 

handledarens insatser? Studien genomfördes i ett forskningscenter hos 

NASA och omfattade 94 forskare i 21 grupper. Resultaten visade att största 

innovation skedde under handledare som kände till de tekniska detaljerna 
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hos sina underordnades arbete, som kunde kritiskt utvärdera arbetet, och som 

skulle kunna påverka arbetets mål. Dessutom, för att en handledare ska kun-

na vara "tekniskt nära" en underordnad, så bör antagligen handledarens 

handledaransvar begränsas till ett fåtal projekt. Frihet fungerade som en par-

tiell ersättning för kvalificerad handledning. Men även när underordnade 

hade frihet fattade handledare vissa beslut. För att friheten ska kunna vara 

effektiv måste handledaren konsultera sin underordnade innan denne fattar 

beslut.  

West et al (2003) undersökte betydelsen av ett tydligt ledarskap för sjuk-

vårdsteam. Studien omfattade studier av primärvårdsteam, bröstcenter och 

psykiska hälsoteam. Låg klarhet i ledarskap och hög grad av konflikt om 

ledarskapet var associerade med relativt oklara mål, låg grad av deltagande, 

liten prioritering av excellens och låg support för innovationer. Resultatet 

visade också att för två av de tre typer av  hälsovårdsteam var otydlighet 

eller konflikt om ledarskapet en förutsägelse av svag innovationsnivå. När 

relativt hög andel av medlemmar rapporterade bristen på tydlighet i eller 

konflikt över gruppens ledarskap så fanns det låga nivåer av innovation. För 

hälso- och sjukvårdsteam i synnerhet, och lag i allmänhet, tyder resultaten på 

ett behov av att tillförsäkra ett tydligt ledarskap för laget när innovationer är 

en önskvärd prestation från laget. 

Hur kan man då leda kreativa människor och stimulera innovationer? En 

genomgång av forskningen i fråga gjordes av Mumford et al (2002, 2003), 

som kom till slutsats att:  

• Kreativa människor behöver ledare som både är kreativ och har en 

betydande teknisk expertis.  

• Ledare för kreativa insatser är inte bara behov av teknisk kompetens, 

de måste också ha de ha sociala och organisatoriska färdigheter som 

behövs för att lyfta fram människor och sälja projekt.  

• Inspirerande motivation är mindre viktigt för att motivera kreativa 

människor än engagemang för människor i ett uppdrag där de kan 

göra en unik autonoma insats.  
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• Effektivt inflytande av ledare sker genom indirekt mekanismer, till 

exempel genom att tillhandahålla resurser, sätta tidsfrister, identifie-

ra projekt och upprättande av interaktionella klimat.  

• Ledare för kreativa ansträngningar måste ägna lika mycket an-

strängningar till att hantera det sammanhang vari de arbetar som för 

att hantera själva arbetet.  

• Autonomi i människors arbete måste åtföljas av en struktur som 

stödjer självständiga insatser. 

Makri and Scandura (2010) har i en studie utforskat effekterna av kreativa 

koncernchefers ledarskap för innovation i högteknologiska företag. Studien 

kommer till slutsatsen att ledarskap i toppen verkar vara en viktig föregånga-

re för ett företags förmåga till innovation, eftersom koncernchef/VD har stor 

betydelse för utvecklingen av organisatoriska visioner och strategier för att 

uppnå denna vision. Denna forskning understryker den roll som koncern-

chef/ VD i ledande strömmar av innovationer inom högteknologiska företag. 

På likande sätt har en annan studie undersökt förhållandet mellan det trans-

formerande ledarskapet av koncernchef/VD och påverkan företagets innova-

tionsförmåga. Studien omfattade 77 högteknologiska företag. Resultaten 

bekräftade att det förelåg ett positiv effekt mellan från det transformerande 

ledarskapet av koncernchef/VD och innovationsförmågan.  

I en annan  studie undersöktes sambandet mellan ledarens still och effekten 

på underordnades prestationsförmåga (Redmond et al, 1993). I studien del-

tog 56 män och 40 kvinnor från ett tekniskt universitet. Resultaten visade att 

ledarbeteende som bidrog till problemlösande och självsäkerhet ledde till 

högre kreativitet bland underordnade. 
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6 Empirisk studie: Intervjuer av chefer 
inom vård och omsorg 

Frågan om vilken roll och betydelse ledarskap har för utvecklingen av vård 

och omsorg får vissa svar i studiens första del, som behandlade frågan om 

utveckling med hjälp av ekonomgeografiskt forskning och en empirisk un-

dersökning av tre olika innovationer. I rapportens andra del betraktas studi-

ens grundläggande frågeställning utifrån ett ledarskapsperspektiv. Dels teo-

retiskt med hjälp av ledarskapsforskning (som togs upp i föregående kapitel) 

och dels empiriskt med hjälp av djupintervjuer av 17 chefer inom vård och 

omsorg, som redovisas nedan. 

6.1 Metod 
I arbetet med intervjustudien har 17 personer intervjuats inom områdena 

assistans, äldreomsorg och sjukvård. Intervjuerna är fördelade mellan perso-

ner verksamma inom privatdriven verksamhet respektive offentligt driven. 

Djupintervjuerna har genomförts som besöksintervjuer och i längd omfat-

tatt1-1,5 timmar vardera. Intervjufrågorna är semistrukturella, det vill säga 

till sin karaktär halvöppna frågor. Enklast kan intervjuerna uttryckas som ett 

samtal mellan forskaren och intervjupersonen om ledarskapets roll och bety-

delse för utveckling av vård och omsorg. Det kan tänkas finns regionala 

skillnader, när man ställer frågor om ledarskap som även inkluderar frågor 

om eventuella skillnader mellan privata och offentliga arbetsgivare. Av me-

todmässiga skäl är intervjupersonerna, med något undantag, verksamma i 

Stockholmsregionen. Frågor har ställts på plats och svaren antecknats. Inter-

vjuerna har typiskt inletts med att författaren återberättat litet om studiens 

syfte samt att intervjupersonen har ombetts att berätta litet om sin verksam-

het och sin bakgrund. Därefter har frågor tagit vidare. Men ibland har inter-

vjupersonen direkt kommit in på frågor som berör studien. Då har författaren 

varit tillåtande, flexibel och låtit intervjun ha en hög grad av ett öppet samtal. 
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6.2 Data och frågor 
Ett antal frågor har använts till intervjuerna, vilka omfattar 17 intervjuer med 

verksamhetschefer inom vård och omsorg. Frågor har ställts i en ordning 

som avgjordes vid varje intervjutillfälle. Ibland har frågorna fått formuleras 

som inledningen på en del av samtalet och ibland har det passat bättre att 

ställa frågan som en tilläggsfråga till en pågående diskussion. Frågorna kan 

ses som fem block av frågor: 

1) Bakgrundsfakta: där intervjupersonen ombeds att berätta om verksamhe-

ten chefen leder samt om sin egen bakgrund (utbildning och arbetsmark-

nadskarriär). 

2) Vad man gör som chef och vilken roll man har. Denna del har omfattat 

frågor om: huvudsakliga arbetsuppgifter en typisk dag, hur ofta man rappor-

terar, vilket ansvar och befogenheter chefen har, samt vilket stöd chefen får. 

3) Hur en bra ledare är, med frågor om vad som utmärker en bra ledare, hur 

chefskollegorna är samt vad chefen letar efter vid rekrytering. Frågorna är i 

sak olika varianter på samma fråga, för att få en lite mer sammansatt bild. 

Att fråga om chefskollegorna är ett sätt att få respondentens reflektioner på 

huruvida chefsgruppen är lika, om det finns något gemensamt kännetecken 

på ledare (exempelvis om de är utåtriktade eller mer tystlåtna arbetsvargar). 

Att ställa frågor om rekrytering är ett sätt att söka fånga vad chefen letar 

efter och finner viktigt när chefen behöver rekrytera. 

4) Ledarskap och satsningar på detta, med frågor om skillnader mellan priva-

ta och offentliga arbetsgivare inom vård och omsorg, om de i sin organisa-

tion har några satsningar på ledarskap samt om de tror att det går att utbilda 

och utveckla ledare. 

5) Betydelsen av ledarskap respektive system, där frågor har ställts om hur 

mycket av utvecklingen i vård och omsorg som beror på ledarskapa respek-

tive system, samt hur mycket i verksamheten som är utveckling respektive 

löpande verksamhet. 
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6.3 Resultat från intervjuer av chefer 
Intervjupersonerna kommer från områdena assistans, äldreomsorg och hälso- 

och sjukvård. Det är i vissa avseenden stora skillnader mellan dessa, där 

assistans och äldreomsorg sker på en kommunal nivå medan sjukvården 

ligger inom landstingets ansvar. Arbeten inom hälso- och sjukvården har 

generellt högre formella utbildningskrav än de andra områdena, på grund av 

kraven på legitimation för många i vården. Av metodmässiga skäl görs det 

inte någon nedbrytning på olika delar i vården i redovisningen nedan, då 

antalet intervjuer bedöms vara för få för en sådan nedbrytning. Resultaten 

nedan handlar därför om vård och omsorg generellt. 

6.3.1 Satsningar på ledarskap och utbildning av ledare 

Av intervjuerna framkommer det att arbetsgivarna har olika konferenser, 

kurser och chefsutbildningar för sina chefer. Några större satsningar på le-

darskapsprogram verkar inte finnas, utan är mer en fråga om mer eller mind-

re varierat utbud av kurser för chefer. Intervjupersonerna är närmast helt 

samstämmiga i att det går att utbilda och utveckla ledare till en viss del, sam-

tidigt som ledarens förmåga till viss del anses bero på personliga egenskaper. 

Utbildning handlar exempelvis om att man kan få gå på en kurs om relevant 

lagstiftning, få chefshandledning för att utveckla sitt chefskap och få kun-

skap om gruppdynamik med mera.  Samtidigt finns det gränser och en inter-

vjuperson uttrycker det på följande vis:  

"Till viss del kan man få kunskap om system och verktyg som underlättar, 
men sedan är man som man är. Man kan utveckla talang, exempelvis att lyss-
na mer och man kan få handledning i vad man ska prioritera och jobba mest 
med. Men, jag har träffat så många bra och dåliga chefer och min erfarenhet 
är att: om man flyttar en dålig chef blir det lika dåligt på nästa och om man är 
bra på ett ställe (eller uppfattas som det) så blir det lika bra på nästa ställe." 

Från intervjuerna finns det samtidigt beskrivningar om att ledarskap är en 

process som förändras med tiden. Chefer utvecklas under resans gång, av de 

erfarenheter och lärdomar de får under arbetets gång. Denna dynamik ut-

tryckte en intervjuad chef på följande vis: 

"Tidigare kunde jag rusa ut och samtala med någon när det inte funkade, men 
det blev aldrig riktigt bra varken för mig eller den personen. Nu, om jag har 
något som inte fungerar, så avvaktar jag mer och försöker få den personen att 
säga hur det är eller reflektera över det som inte fungerar." 
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Viss form av stil och sätt att leda passar en chef bättre än andra former. Här 

kommer begreppet TID in, att ledarskap är en föränderlig process. Vissa har 

större fallenhet än andra, men det verkar inte undanta att ledarskap utveck-

las. En intervjuperson uttryckte tidsaspekten på följande vis: 

"En bra chef inser att man inte kan bli omtyckt av alla och dit tar det lite tid. 
Samtidigt måste man behandla alla lika och med respekt. Ledarskap handlar 
om trygghet. När ledare är trygg och organisationen är trygg så fungerar det 
bäst. Min personal ser om jag inte är trygg." 

6.3.2 Hur är en bra ledare? 

När intervjupersonerna får frågan om vad som utmärker bra ledare så tar 

många upp lyssna som en viktig egenskap. Likaså lyfter många fram vikten 

av att chefen är konsekvent och vågar bestämma. Närvaro är ett annat åter-

kommande ord; att en chef finns tillgänglig. En chef uttrycker det med or-

den: 

"Att alltid finnas tillhands, ha dörren öppen och lyssna. Handlar om att vara 
närvarande och samtidigt chef. Man kan inte springa runt och peta i detaljer, 
för det hinner man inte. Måste ha ett helikopterperspektiv. Det viktiga är att 
arbetssättet sätter sig i organisationen och att arbetet flyter på." 

Hur man är närvarande beror på arbetsförhållanden och görs på lite olika 

sätt, varav en intervjuperson framhöll: 

"Månar mycket om min personal, är närvarande, gör mycket hembesök och 
förvissar mig om att det är bra för brukarna och personalen. Ser mina medar-
betare och träffar dem mycket själv." 

En del respondenter trycker särskilt mycket på frågan om tillgänglighet och 

menar att de alltid söker ta sig tid om en medarbetare kontaktar dem. Detta 

gäller även om brukare, anhöriga och beställare kontaktar dem. Att vara 

närvarande kan också innebära att vara flexibel i sitt ledarskap och vara olika 

närvarande, beroende på arbetssituationen. En intervjuperson uttryckte det 

på följande vis: 

"När jag började som chef hade vi mycket turbulens och folk mådde dåligt. 
Styrde med mycket mer direktiv och sa vad som skulle göras. Styrde mycket 
i början och lämnade efter hand över ansvaret, för man orkar inte göra så hela 
tiden. Handlade om att återfå balans på arbetsplatsen." 
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Ett ledarskap som uppmuntrar och stimulerar till utveckling framkommer i 

intervjuerna på vad som utmärker bra ledare. Att visa gott föredöme, skapa 

delaktighet och tro på att man kan, uttrycks av en intervjuperson med orden: 

"Man måste ha en vision och visa att man gör det för patienten. Visa att så 
här skulle jag själv vilja bli behandlad om jag vore patient. Skapa delaktighet 
och känsla av att man kan lösa problem – när det finns så löser sig många 
små problem automatiskt." 

En chef vill mer, har mål och får med sig sin personal, vilket uttrycktes på 

följande vis av en chef: 

"En bra chef står stadigt på jorden och har en realistisk uppfattning om sig 
själv och om omgivningen. Är drivande, har mål och vet vad man vill kom-
ma. Får med sig sina medarbetare, vilket är den stora tunga biten. Bra om 
man är inspiratör." 

6.3.3 Vad gör ledarna och vilket stöd får de? 

Frågan om vad cheferna gör och vad deras roll är möts av klassiska svar om 

att ha kontakt med verksamheten på golvet, läsa mejl, gå på en hel del mö-

ten, läsa och ge synpunkter på en hel del dokument samt hantera olika admi-

nistrativa system och verktyg. En chef uttryckte det på följande vis: 

"Jag ska ha koll på att alla är nöjda (brukare, anhöriga, kommunens handläg-
gare och personalen). Sedan är det allt möjligt; nätverksmöten, lönesamtal, 
brukarsamtal och utvecklingssamtal. Sitter också med i en central utveck-
lingsgrupp." 

Intervjusvaret uttrycker att chefer har mycket saker att hålla reda på och 

deltar i många sammanhang En annan chef uttryckte på likande vis: 

"Börjar dagen med att kolla bemanningen med de ansvariga, därefter till kon-
toret. Jag brukar tänka hur många beslut som redan har fattats innan jag ens 
har hunnit ta av mig ytterkläderna. Kollar mejl och sedan drar det igång med 
olika möten. Olika saker behöver tas hand om. Medarbetarsamtal. Verksam-
hetsplan, budgetuppföljning med mera som ska levereras." 

Regelbunden rapportering av lönetimmar, nyckeltal, budgetläget med mera 

görs vanligen en gång per månad, enligt intervjupersonerna Årsbokslut finns 

givetvis med och ibland även tertialbokslut. En chef behövs också för att 

stödja och bekräfta sina medarbetare. En chef uttryckte den rollen som att: 
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"Jag får bekräfta medarbetare som ringer eller kommer och berättar vad de 
har gjort. I början som chef tänkte jag: Varför berättar du det här för mig? 
Men sedan förstod jag att de bara vill få höra och få bekräftat att de har gjort 
ett bra jobb. Nu är jag så van vid att bekräfta att det sker utan att jag tänker på 
det." 

På frågan om vad cheferna får för stöd i sitt arbete svarar de flesta att de har 

nära till sin chef och får annat stöd av organisationen. Det är tydligt för pri-

vatanställda. En chef uttryckte det på följande sätt: 

"Jag var i starten på väg att kasta in handduken ett par gånger och vips hade 
jag en coach här. Fått bra stöd, korta beslutsvägar och jag kan lätt sätt få kon-
takt med min chef, visavi landstinget där det var svårare i det stora hela." 

Det finns uttryck för att de offentligt anställda kan vara lite mer ensamma 

som chefer med ansvar för att sköta verksamheten. En chef uttryckte det på 

följande vis: 

"Har frågat min chef vad chefen förväntar sig och fått svaret att sköta enheten 
och vid behov samverka med mina chefskollegor; det vill säga implicit att 
sköta allt. Jag upplever att jag bara ska leverera, behöver komma till chefen 
ibland som bollplank. Jag har inga problem med att verkställa, men det kan 
vara lite ensamt ibland." 

En annan chef beskrev det som: 

"I början hade jag en handledare. Sedan tog jag in den personen och lät hand-
ledaren träffa biträdande. Nu har vi så slimmad budget och jag har inte den 
handledningen. Men det kan ske från tid till annan, efter behov. Ekonomi- 
och personalavdelning finns. Dessutom har jag min närmaste chef. Annars 
känns jobbet ganska ensamt." 

Det är inte lätt att sätta fingret på i vilken mån det föreligger skillnader i stöd 

mellan intervjuade chefer i vård och omsorg. En del chefer vill också sköta 

verksamheten lite mer självständigt och kan av den anledningen ha mindre 

stöd och kontakt med övriga delen av organisationen. Relationerna i organi-

sationen skulle också kunna bero på verksamhetens art, exempelvis om det 

rör sig om ett stort sjukhus eller om det är mindre självständig verksamhet 

där alla mer eller mindre finns på samma ställe. Mer eller mindre alla inter-

vjuade, privatanställda likväl som offentligtanställda, uppger att de har nor-

mala stödfunktioner för hjälp med frågor om personal, arbetsmiljö, avtal 

med mera. I det avseendet finns det inga skillnader, Nyansen i skillnader kan 
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nog bäst beskrivas som att de privatanställda lite tydligare uppger att de har 

korta beslutsvägar och att de har lätt att få kontakt med sin chef.  

Skillnader ska dock inte överdrivas utan kan också ha att göra med att det 

finns en överordnad politisk nämnd att ta hänsyn till i offentlig verksamhet 

samt att offentliga chefer tenderar att ha ansvar för större enheter, vilket 

skulle kunna göra det lite svårare att utöva det nära ledarskapet. Det skulle 

också kunna vara så att överordnade chefer i privatdriven verksamhet söker 

och själv initierar mer kontakt med sina underordnade, för att det är en af-

färsdriven verksamhet, där de inte vill ha några överraskningar eller för att 

de är allmänt är rädda för dåliga ekonomiska tider. Det här är en fråga som 

är intressant att undersöka lite närmare, än vad denna studie har medgivit. 

6.3.4 Ledarnas ansvar och befogenhet 

Beträffande ansvar har chefer inom vård och omsorg likande villkor. De är 

ansvariga för arbetsmiljö, situationen för brukare/patienter, leverans till be-

ställare och ansvariga för personal och ekonomi -  med allt vad det innebär i 

form av olika avstämningar, lönesamtal, samtal med beställare och utveck-

lingssamtal. En chef uttrycker det på följande vis: 

"Arbetsmiljöansvar, som jag har fått skriftligt. Budgetansvar - tydligt vad jag 
får besluta om och att min chef förväntar sig att jag vet vad jag håller på med. 
Ansvar för att medarbetarna mår bra. Ansvar för insatsen, med tydliga krav. 
Jag kan faktiskt säga till medarbetare, kund och beställare att jag är ansvarig 
för den här insatsen." 

Beträffande ekonomin är det inte ovanligt med anekdotiska beskrivningar 

om att man i privat verksamhet får ta ansvar medan det i offentlig verksam-

het bara är att börja om på ny kula om budgeten skulle överskridas. Sådana 

uttryck finns i intervjuerna och en chef uttryckte exempelvis att: 

"Jag vet budgeten och i det har jag operativt ansvar att hålla budget. Jag kan 
jämföra med landstinget, där verksamhetschefen var ansvarig för budget. 
Blev det underskott så var det inte mer med det, bara att börja om på ny 
kula." 

Likande erfarenheter uttrycks i intervjuerna, men överlag finns det inte stöd 

för beskrivningen. Tvärt om, när följdfrågor ställs om vad som skulle hända 

om budgeten inte hålls så blir svaret att det inte får ske, att det inte är popu-
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lärt och att chefen kanske inte skulle få vara chef så länge till. En chef ut-

tryckte exempelvis att: 

"Jag är ansvarig för verksamheten, personal, ekonomi; att. driva verksamhe-
ten inom givna ramar. Om budget övertrasseras? Får helst inte alls ske, an-
nars har vi med oss det nästa år. Inom rimliga gränser kan det variera och jag 
kan styra kostnader för inköp/utgifter samt ha en bra personalpolitik.". 

På detta område indikerar intervjuerna att det kan ha hänt något inom offent-

lig verksamhet. Den näraliggande slutsatsen är att konkurrensutsättningen av 

vård och omsorg har varit positiv, att den har tvingat offentliga huvudmän att 

effektivisera sin verksamhet och att skillnaderna mellan privat och offentlig 

verksamhet har minskat över tiden. Detta indikeras också av att kundbegrep-

pet har blivit vanligare i vård och omsorg. Liksom av att det har skett en 

konsolidering på "marknaden". 

6.3.5 Skillnader i ledarskap mellan privat och offentligt driven 
verksamhet? 

På frågan om det finns några skillnader mellan privat respektive offentligt 

driven verksamhet framkommer uppfattningen att privatdriven verksamhet 

är eller uppfattas ha kortare beslutsvägar, snabbare till beslut och mer puls i 

verksamheten. En chef uttryckte det som: 

"Här vill man visa att personalen är viktig. Om det ska ske en förändring får 
man vara med och påverka hur den ska bli. 'Gilla läget' är något man får höra 
i kommunen." 

En annan chef uttryckte på likande vis: 

"Skillnad i att det är snabbare till beslut och mer puls i verksamheten samt att 
personalen blir mer sedda och att deras arbete uppskattas mer. Var mer en 
prick i verksamheten i landstinget." 

Att man kan skapa lite större tydlighet i privat verksamhet är en annan be-

skrivning. Denna bild kommer fram från privatanställda respondenter, vilket 

markerar att de har en stark självbild om sig och företaget. De offentlig an-

ställda respondenterna bekräftar i stort den bilden, vilket möjligtvis är lite 

överraskande då uppfattningen främst vilar på vad de tror och inte på vad de 

har upplevt. Samtidigt finns det intervjupersoner som menar att det egentli-

gen inte är någon skillnad mellan privatdriven och offentligtdriven verksam-
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het och att en verksamhets utveckling främst har och göra med ledarskapet 

och inte frågan om verksamheten är privat eller offentligt driven. En chef 

uttryckte exempelvis: 

"Ju mer konkurrens vi får desto mer måste vi vässa oss. Det är brukarna som 
har vunnit på konkurrensutsättning. Diskussionen om budget och ekonomi är 
exakt lika dan i privat som i offentlig verksamhet. Exakt samma sak i att man 
måste visa resultat (hålla budget eller ha visst överskott) och att man måste 
kunna förklara varför om man inte når resultatet. Chefer får flytta på sig i of-
fentlig som privat verksamhet. Skillnaden kanske är att en dålig privat verk-
samhet läggs ner ganska fort eller går över i kommunal regi, medan en dålig 
verksamhet i kommunal regi läggs ner i en mer utdragen process." 

6.3.6 Vilken betydelse har ledarskap för utveckling? 

Att ledarskapet har betydelse för utvecklingen får starkt stöd av de intervjuer 

som är gjorda med chefer inom vård och omsorg. Det är också konsistent 

med resultat från ledarskapsforskningen. Man märker tydligt betydelsen av 

ledarskap när det inte fungerar, vilket en intervjuperson uttrycker som: 

"Dåliga chefer kan förstöra mycket och få personalgrupper att tröttna. Ledar-
skap kanske är mer betydelsefullt i organisationer där man jobbar mycket 
med empati." 

En fråga är vad ledarskap respektive system betyder för utveckling av vård 

och omsorg. Intervjuerna ger vid handen att system till viss del är viktiga 

men att ledarskap poängteras tydligare av intervjupersonerna. Ledare har att 

hantera de konflikter som alltid uppstår på arbetsplatser och ledarskap är 

viktigt för vägval, att få stöd, för trivsel, känna arbetsglädje och prestera bra 

resultat. Den här mixen mellan system och ledarskap uttryckte en respondent 

bland annat som: 

"Strukturen samt rätt man på rätt plats. Vi har byggt mycket på strukturen på 
senare år, för att personen ska spela mindre roll. Stödfunktionerna gör att vi 
tidigare märker om det inte fungerar liksom att det är ett stöd och trygghet till 
chefen om vad som behöver göras. Men vi märker att det är viktigt med rätt 
person. Medarbetarna märker om det fungerar och om deras chef har rätt 
egenskaper." 

Intervjuerna understryker att det inte går att bortse ifrån ledarskapets bety-

delse för utveckling. Vill inte ledare utveckla går det bara till en viss punkt. 

Om personalen ska bli delaktiga och komma med egna förbättringsförslag 

måste de ges möjligheter. Det gäller privatdriven verksamhet likväl som 
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offentligt driven verksamhet. Det är viktigt hur utvecklingsbenägen chefen 

är och hur mycket chefen håller reda på vad andra gör. Flera trycker på att 

chefen måste vilja. Från en intervjuperson uttrycks det med orden: 

"En bra chef vill saker. Har en förmåga att vilja mer. Viktigt för en chef att 
vara lite innovativ, kreativ, uppmuntra till engagemang och ha idéer. Att ska-
pa mycket möjligheter leder till utveckling." 

6.4 Sammanfattning – intervjustudie 
Av intervjuerna framkommer det att arbetsgivarna har olika konferenser, 

kurser och chefsutbildningar för sina chefer. Några större satsningar på le-

darskapsprogram verkar inte finnas, utan är mer en fråga om mer eller mind-

re varierat utbud av kurser för chefer. Intervjupersonerna är närmast helt 

samstämmiga i att det går att utbilda och utveckla ledare till en viss del, sam-

tidigt som ledarens förmåga till viss del anses bero på personliga egenskaper. 

När intervjupersonerna får frågan om vad som utmärker bra ledare så tar 

många upp lyssna som en viktig egenskap. Likaså lyfter många fram vikten 

av att chefen är konsekvent och vågar bestämma. Närvaro är ett annat åter-

kommande ord; att en chef finns tillgänglig. En del respondenter trycker 

särskilt mycket på frågan om tillgänglighet och menar att de alltid söker ta 

sig tid om en medarbetare kontaktar dem. Detta gäller även om brukare, 

anhöriga och beställare kontaktar dem. 

Frågan om vad cheferna gör och vad deras roll är möts av klassiska svar om 

att ha kontakt med verksamheten på golvet, läsa mejl, gå på en hel del mö-

ten, läsa och ge synpunkter på en hel del dokument samt hantera olika admi-

nistrativa system och verktyg. På frågan om vad de får för stöd som chefer 

svarar de flesta att de har nära till sin chef och får annat stöd av organisatio-

nen. Det är tydligt för privatanställda. De offentlig anställda tenderar att vara 

lite mer ensamma som chefer med ansvar för att sköta verksamheten. Den 

skillnaden ska dock inte överdrivas utan kan också ha att göra med att det 

finns en överordnad politisk nämnd att ta hänsyn till samt att offentliga che-

fer tenderar att ha ansvar för större enheter, vilket skulle kunna göra det lite 

svårare att utöva det nära ledarskapet. 
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Beträffande ansvar har chefer inom vård och omsorg likande villkor. De är 

ansvariga för arbetsmiljö, situationen för brukare/patienter, leverans till be-

ställare och ansvariga för personal och ekonomi -  med allt vad det innebär i 

form av olika avstämningar, lönesamtal och utvecklingssamtal. Beträffande 

ekonomin är det inte ovanligt med anekdotiska beskrivningar om att man i 

privat verksamhet får ta ansvar medan det i offentlig verksamhet bara är att 

börja om på ny kula om budgeten skulle överskridas. Sådana uttryck finns i 

intervjuerna, men överlag finns det inte alls stöd för beskrivningen. Tvärt 

om, när följdfrågor ställs om vad som skulle hända om budgeten inte hålls så 

blir svaret att det inte får ske, att det inte är populärt och att chefen kanske 

inte skulle få vara chef så länge till. På detta område indikerar intervjuerna 

att det har hänt något inom offentlig verksamhet. En näraliggande slutsats är 

att konkurrensutsättningen av vård och omsorg har varit positiv, att den har 

tvingat offentliga huvudmän att effektivisera sin verksamhet och att skillna-

derna mellan privat och offentlig verksamhet har minskat över tiden. Detta 

indikeras också av att kundbegreppet kan ha blivit vanligare i vård och om-

sorg. Liksom av att det har skett en konsolidering på "marknaden". 

På frågan om det finns några skillnader mellan privat respektive offentligt 

driven verksamhet framkommer uppfattningen att privatdriven verksamhet 

är eller uppfattas ha kortare beslutsvägar, snabbare till beslut och mer puls i 

verksamheten. Att man kan skapa lite större tydlighet i privat verksamhet är 

en annan beskrivning. Denna bild kommer fram från privatanställda respon-

denter, vilket markerar att de har en stark självbild om sig och företaget. De 

offentlig anställda respondenterna bekräftar i stort den bilden, vilket möjligt-

vis är lite överraskande då uppfattningen främst vilar på vad de tror och inte 

på vad de har upplevt. Samtidigt finns det intervjupersoner som menar att det 

egentligen inte är någon skillnad mellan privatdriven och offentligtdriven 

verksamhet och att en verksamhets utveckling främst har och göra med le-

darskapet och inte frågan om verksamheten är privat eller offentligt driven. 

Att ledarskapet har betydelse för utvecklingen får starkt stöd av de intervjuer 

som är gjorda med chefer inom vård och omsorg. Det är också konsistent 

med resultat från ledarskapsforskningen. System är viktiga, men ledare har 

att hantera de konflikter som alltid uppstår på arbetsplatser och ledarskap är 

viktigt för vägval, att få stöd, känna arbetsglädje och prestera bra resultat. 
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7 Ledarskap och utveckling av vård- och 
omsorg 

Hur kan man veta vad som är rätt? Kanske är det bara den som har känt 

vanmaktens timmar som vet hur det är. Hur det kan kännas när livets sköra 

tråd är tunnare än någonsin. När ett barns liv är i fara och man är rädd för att 

det ofattbara ska hända. Vanmakten över att se sitt barn på väg att svälta sig 

till döds. Vanmakten över att inte räcka till, att inte nå fram. Ovisshetens 

vaka vid akuten, när man inte vet om barnet kommer att klara sig. Kritiska 

timmar när familj och vänner skyndar till sjukhuset, för stöd och hopp. Hopp 

om att det inte ska vara för sent. När man känner att något är väldigt fel. När 

insikten växer sig allt starkare över att behandlingen inte verkar ha effekt, att 

den inte hjälper. Hur denna insikt blandas med känslan av att vara otillräck-

lig. När man känner sig så liten som människa, översköljd av en förtvivlad 

maktlöshet över att inte nå fram och ett berg av skuld för att familjen håller 

på att trasas sönder. Bara för att man inte gör tillräckligt. 

 

Kanske är det bara den som har känt vanmaktens timmar som vet hur det är. 

Men det bör inte hindra oss andra från att försöka förstå. Att försöka för att 

det ligger i vår natur som medmänniskor eller för att det ligger i vårt jobb 

som professionella i vård och omsorg eller i vårt jobb som forskare. En sak 

vet vi väldigt säkert: människor är beredda att gå mycket långt för att få 

hjälp. Beredda att söka sig över stora sträckor i tid och rum. Om så krävs, en 

resa över de allra största geografiska avstånden. I studien lyfts fram att 60 

australiensiska familjer har gjort sådana resor. Rest med sina sjuka barn ända 

till andra sidan jorden, ända till Sverige, i hopp om att en ny behandlingsme-

tod ska kunna hjälpa deras sjuka barn. Som föräldrar till barn som hade 

drabbats av anorexi och bulimi satte de sin tilltro till att en ny metod skulle 

kunna bli vändningen och den hjälp de så intensivt letat efter. En ny metod 

utvecklad och använd av ett litet vårdföretag i Sverige. 



 89 

Många förändringar inom vård och omsorg är små stegvisa förändringar. 

Ibland är förändringarna mer omfattande som exemplet ovan var ett exempel 

på. Någonstans här kan frågan om ledarskapets betydelse och roll för utveck-

lig ta sin början. För vad betyder utveckling i vård och omsorg? Vad är det 

ett gott ledarskap ska uppnå? För de familjer som reste till Sverige för att få 

hjälp var svaret troligen att det rätta hjälper. Att en behandling ska ha effekt 

och hjälpa. Möjligtvis var det så enkelt att det för en del stod en knivskarp 

gräns mellan det vid den tiden konventionellt mediokra och det hoppfulla. 

Åtminstone vet vi att det finns fall, bland dessa familjer som varit i Sverige 

för vård, där föräldrarna inte varit säkra på om deras dotter skulle överleva.  

Det är mot den bakgrunden inget konstigt i att människor är beredda att gå 

mycket långt för att få hjälp. Det är en signal om hjälp samtidigt som det ger 

en värdemätare på vad de uppskattar (inte minst eftersom det var omfattande 

kostnader som dessa familjer fick betala ur egen ficka eller med sina försäk-

ringar). En värdemätare på vad patienterna och deras anhöriga uppfattade 

som kvalitet. Exemplet indikerar, oavsett finansieringsform, att det finns ett 

värde i att så långt möjligt låta patienter och brukare var med och välja och 

signalera vad de värderar till de som leder olika verksamheter. 

Den här studien ger också exempel på att man kan närma sig frågan om le-

darskapets betydelse från olika perspektiv. Studien ansluter till pågående 

forskning och är därför till viss karaktär explorativ, det vill säga i gränslan-

det mellan utforskad teori och teoriutveckling. Arbetet utgår från två hypote-

ser: att det finns beslutsrum och produktionsrum eller besluts- och produk-

tionsrum, vars funktioner skapar, vidmakthåller och förändrar värden inom 

vård och omsorg, samt att dessa rum - som här kallas värdeskapande rum - 

kan definieras och belysas genom att ny kunskap skapas utifrån en kombina-

tion av lärdomar från innovationsforskning respektive ledarskapsforskning. 

Till stöd för en teoretisk diskussion om olika rum inom vård och omsorg 

ligger bland annat fenomenet agency. Det handalar om människans möjlig-

heter att göra olika val utifrån de förmågorna/kapaciteterna hon har och den 

kontext hon befinner sig i. Hur detta fenomen är med och skapar skillnader 

mellan formella synliga institutionella rum och värdeskapande rum kan illu-

streras med exempel från vård och omsorg. 
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I vård och omsorg finns det en hel del av hierarkiska strukturer, inte minst 

inom vården. Det beror bland annat på att vårdyrken är starkt professionsba-

serade. En nyutbildad sjuksköterska eller läkare behöver få gå bredvid en 

äldre erfaren kollega, för att få stöd och lära sig. Inte minst gäller det läkare, 

som har det medicinska ansvaret. Så redan vid utbildningssituationen skapas 

hierarkiska strukturer, som dels beror på formella skillnader i ansvar och 

dels beror på hur relationer och arbeten i praktiken utvecklas. Till detta kan 

läggas att vården är uppbyggd genom framväxten av olika medicinska disci-

pliner kring vilka man sedan har organiserat verksamheter i olika kliniker. 

Dessa olika medicinska discipliner bildar sina egna fack inom vården, som 

alla kan ha ”sina” patienter och som kan remittera patienter mellan varandra. 

Därför kan man tala om att det finns krafter inom vården som också vid-

makthåller hierarkiska strukturer. 

Förändringen vid Kärkirurgiska kliniken vid Centrallasarettet i Västerås, 

utmanade sådana strukturer, när kärkirurgerna bildade en egen klinik till-

sammans med fysiologiskt labb. Arbetssättet förändrades genom en enkel 

syn om att alla som vill kan lära sig. Biomedicinska analytiker specialutbil-

dades för att genomföra alla ultraljudsundersökningar och sjuksköterskor 

fick ta hand om mottagningen, vilket överförde kompetenser mellan olika 

yrkesgrupper och lät personalen att växa med uppgiften. Förändringen fick 

också stöd av att man utvecklade egna IT-lösningar. På detta sätt förändrades 

det värdeskapande rummet. Från en evig rundgång av patienter mellan di-

striktssköterska, kirurg och labb – med flertal besök och lång tid till diagnos 

– till en situation där vården klara många gånger fler besök. 

Hur värdeskapande går till kan också, som rapporten lyfter fram, uttryckas 

med hjälp av innovationsforskning. Förekomsten av samlokaliseringsförde-

lar lyfts fram som en viktig faktor bakom värdeskapande, det vill säga när 

olika aktörer med likande verksamhet finns lokaliserade i närheten av var-

andra. Genom att det finns sociala relationer mellan människor sprids idéer 

mellan olika företag. Genom byten av arbetsgivare sprids också idéer mellan 

olika aktörer. Andra forskare lyfter fram urbaniseringsfördelar som en viktig 

faktor bakom ökat värdeskapande. Genom att vara verksam i en tät och di-

versifierad miljö, med många olika aktörer inom olika fält, finns en gynnsam 

miljö för nya idéer och ökat värdeskapande. Båda dessa fenomen - samloka-
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liseringsfördelar respektive urbaniseringsfördelar – betonar vikten av kon-

texten, det vill säga i vilket rum och plats verksamheten sker. 

Genom att betona kontextens betydelse bryter dessa teorier och förklarings-

modeller mot neoklassisk teori, som hade sin storhetstid under 1960- och 

1970-talet. I den neoklassiska förklaringsmodellen låg betoningen på pro-

duktionsfaktorerna arbete, kapital och till viss del humankapital (befolkning-

ens utbildningsnivå). Genom denna utgångspunkt kunde produktionen göras 

hur stor som helst utan effektivitetsvinster eller omvänt göras hur liten som 

helst utan effektivitetsförluster. Kontexten hade ingen direkt betydelse, för 

den under 60- och 70-talet förhärskande synen på hur värde skapas i ekono-

miska processer. Rent industriella erfarenheter, om att höga fasta kostnader i 

fastigheter och maskiner behöver stora volymer för att bringa ner styckkost-

naderna, hade emellertid genomslag. Rapporten beskriver hur sjukvården 

under 1960- och 1970 talet byggdes och organiserades efter principen om 

stordrift. 

Generellt samlade man allt var för sig i sjukhusvården, röntgen, labb, cen-

traloperation, avdelningar, mottagningar med mera, i syfte att uppnå stor-

drift. I teorin som ett stort löpande band. Inom enheterna i stordriftsorganisa-

tionen uppstår det emellertid lätt köer. Om man exempelvis studera en tu-

mörutredning i Sverige finner man att den tar en månad att genomföra den, 

trots att den tid som man verkligen gör något med patienten bara är några 

timmar. Den totala värdeskapande tiden är bara en bråkdel av ledtiden. Be-

tydelsen av tid och väntan är också något som är välkänt förknippat med 

akutmottagningar. Så också för Capio S:t Görans sjukhus där man har haft 

problem med orimliga väntetider. Studien beskriver hur de under 2005 satte 

igång ett stort arbete för att förändra akutflödet och bringa ner de ibland helt 

oacceptabla väntetiderna. 

Förebilden till Capio S:t Görans arbete hämtades från bilindustrin, där forsk-

ning sedan mitten på 1980-talet pekat på att löpande bandets stordrift funge-

rade när alla bilar såg likadana ut, men inte var så effektivt i en modern di-

versifierad produktion med många olika modeller. Förutsättningarna visar på 

stor likhet med sjukvården, inte minst akutmottagningens med sin diversifie-

rade miljö av patienter med olika sjukdomar och hälsoproblem. På Capio S:t 
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Görans Sjukhus tog man intryck av de lärdomar om kontextens betydelse 

som bilindustrin hade erfarenhet av. Det bestämdes att sjukhuset skulle or-

ganiseras efter en ny produktionsfilosofi. De arbetade med personalen i olika 

grupper för att kartlägga vad man gjorde kring olika typer av patienter på 

akuten. Vilka aktiviteter var värdeskapande och vilka aktiviteter tog bara tid 

och kostnader utan att tillföra patienterna värde? Arbetet ledde till ett nytt 

akutflöde, där patienter ska få träffa och få en initial bedömning av akut-

vårdsteam bestående av både läkare och sjuksköterska/undersköterska. Ge-

nom förändringen förändrades det värdeskapande rummet i vården och på 

Capio S:t Görans tog man till sig av forskning och internationella erfarenhe-

ter om rummet och kontextens betydelse. 

Betydelsen av kontexten var också en dimension som var med i den här stu-

diens genomförda empiriska undersökning med intervjuer av 17 chefer inom 

vård och omsorg. När cheferna får frågan om vilken betydelse ledarskap 

respektive system har för utveckling i vård och omsorg, så finns svar att 

strukturen och systemet har betydelse. Man verkar i en viss miljö. Vissa 

respondenter nämner på andra frågor också betydelsen av det stöd man kan 

få av andra funktioner inom organisationen. Intervjupersonerna betonar i det 

avseendet systemets betydelse (vilket är konsistent med kunskap från eko-

nomgeografisk forskning om innovationer). Men – och det är ett viktigt 

MEN – intervjupersonerna ger med sina svar också tydligt stöd för ledarska-

pets betydelse för utveckling av vård och omsorg. Strukturen har betydelse 

men också rätt person på rätt plats. En hypotes är att nästa generation av 

LEAN kommer att behöva lägga större betoning på ledarskapsfrågor. En 

annan hypotes är att ett bra ledarskap och tillåtande klimat kan vara väl så 

viktigt för att stimulera kreativitet. 

Studien ger sammantaget indikation på rimligheten i den teoretiska utgångs-

punkten och hypotesen om förekomsten av värdeskapande rum inom vård 

och omsorg. När studien använder innovationsforskning och gör empirsiska 

studier av några innovationer så betonas de rumsliga och platsmässiga 

aspekterna samt viss betoning på ledares prestationer. När studien istället 

närmar sig från ledarskapsforskningen och gör en egen empirisk studie med 

intervjuer av chefer inom vård och omsorg, så tonar ledarskapets betydelse 

fram med viss mindre betoning av rumsliga förhållanden. I skärningspunkten 
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mellan dessa forskningsfält – det vill säga att låta ekonomgeografiska för-

klaringsmodeller om värdeskapande influeras av forskning om ledarskap – 

finns ett intressant område att vidareutveckla. Att veta mer om liksom finna 

hur dessa dimensioner hanteras i vård och omsorg i andra delar av världen. 

På frågan om vad intervjupersonerna får för stöd som chefer svarar de flesta 

att de har nära till sin chef och får annat stöd av organisationen. Det är tyd-

ligt för privatanställda. De offentlig anställda tenderar att vara lite mer en-

samma som chefer med ansvar för att sköta verksamheten. Den skillnaden 

ska dock inte överdrivas. Beträffande ansvar har chefer inom vård och om-

sorg likande villkor. De är ansvariga för arbetsmiljö, situationen för bruka-

re/patienter, leverans till beställare och ansvariga för personal och ekonomi.  

Beträffande ekonomin är det inte ovanligt med anekdotiska beskrivningar 

om att man i privat verksamhet får ta ansvar medan det i offentlig verksam-

het bara är att börja om på ny kula om budgeten skulle överskridas. Men på 

detta område indikerar intervjuerna att det kan ha hänt något inom offentlig 

verksamhet. En näraliggande slutsats är att konkurrensutsättningen av vård 

och omsorg har varit positiv, att den har tvingat offentliga huvudmän att 

effektivisera sin verksamhet och att skillnaderna mellan privat och offentlig 

verksamhet har minskat över tiden. Detta indikeras också av att kundbegrep-

pet kan ha blivit vanligare i vård och omsorg. Liksom av att det har skett en 

konsolidering på "marknaden". 

På frågan om det finns några skillnader mellan privat respektive offentligt 

driven verksamhet framkommer uppfattningen att privatdriven verksamhet 

är eller uppfattas ha kortare beslutsvägar, snabbare till beslut och mer puls i 

verksamheten. Att man kan skapa lite större tydlighet i privat verksamhet är 

en annan beskrivning. Denna bild kommer fram från privatanställda respon-

denter, vilket markerar att de har en stark självbild om sig och företaget. De 

offentlig anställda respondenterna bekräftar i stort den bilden, vilket möjligt-

vis är lite överraskande då uppfattningen främst vilar på vad de tror och inte 

på vad de har upplevt. Samtidigt finns det intervjupersoner som menar att det 

egentligen inte är någon skillnad mellan privatdriven och offentligtdriven 

verksamhet och att en verksamhets utveckling främst har och göra med le-

darskapet och inte frågan om verksamheten är privat eller offentligt driven. 
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