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Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar förklara och skapa förståelse för förutsättningar till Lean 
Healthcare, den metod för effektivisering som sjukvården anammat för att utveckla och 
förändra de traditionsenliga verksamhetsstrategier som länge styrt sjukvårdens 
arbetssätt och processer. Genom att identifiera vilka egenskaper som bör stimuleras hos 
framtida arbetskraft för att skapa de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla Lean 
Healthcare som en långsiktig effektiviseringsmetod bidrar denna studie med 
information som är behövlig för att ihärdigt lyckas med Lean Healthcare.  
 
De svårigheter som påvisats vid implementeringen av Lean Healthcare kan från 
befintlig forskning härledas till en kollision mellan den organisationskultur som 
förespråkas inom Lean, ursprungskonceptet till Lean Healthcare och den kulturella 
kontext som finns inom befintlig organisationskultur där Lean implementeras. Denna 
kollision påvisas genom en avsaknad av ihärdighet inom organisationerna som 
implementerat Lean då befintlig organisationskultur och verksamhetsstrategi motsätter 
sig de arbetsprocesser och det arbetssättet som förespråkas inom Lean-filosofin. Då 
många sjukhus i Sverige redan implementerat, eller är under omstrukturering till att 
implementera, Lean Healthcare ämnar denna uppsats undersöka hur framtida arbetskraft 
förhåller sig till det arbetssätt som förespråkas inom sjukvården.  
 
Utifrån en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt genomfördes 
en kvantitativ studie där arbetssättet och lärandet undersöktes hos en grupp studenter 
inom sjukvårdsprogrammen vid Umeå universitet. Arbetssättet och lärandet undersöktes 
för att kunna urskilja värderingar och beteenden som kunde härledas till att förutsäga 
utfallet av en integration mellan ny arbetskraft och befintlig organisationskultur inom 
sjukvården. 
 
Studiens resultat visar att arbete inom team innefattar karaktärsdrag hos framtida 
arbetskraft som behöver stärkas vilket främst bör göras genom att stimulera befintliga 
och kompatibla egenskaper med Lean Healthcare, så som beslutstagande och förmågan 
att ta an en ledarroll. Samarbete inom team anses därför kritiskt för att skapa en enhetlig 
organisationskultur som genererar en enhetlig arbetsprestation, vilket skapar möjligheter 
som vidmakthåller Lean Healthcare långsiktigt inom sjukvården. 
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1.	  Inledning	  
1.1	  Studiens	  bakgrund	  
I takt med den ökade globaliseringen och en hårdare konkurrens på marknaden försöker 
allt fler företag ständigt finna nya lösningar för effektivisering (Dagens Industri, 2014; 
Västerbottens-Kuriren, 2014; MSD, 2014). Jakten på nya effektiviseringsmetoder 
återfinns därför i allt fler debatter där förbättrade ledtider, bättre allokering av resurser 
och större engagemang bland de anställda anses främja effektiviteten.  
 
Flera företag motiveras av tydliga möjligheter till effektiviseringar samt långsiktiga mål 
och ambitioner (Nilsson, 2014). En metod för effektivisering som blivit allt vanligare 
bland organisationer är Lean (Klefsjö et al., 2010). Exempelvis har Lean blivit en 
frekvent använd företagsfilosofi av flera svenska myndigheter där målet är snabbare och 
bättre service genom att anställda ska ta större eget initiativ (Wierup, 2014).  
 
Lean, som har sitt ursprung i Japan, blev ett framgångskoncept i mitten av 1900-talet i 
samband med utvecklingen av Toyotas produktionssystem där Lean ansågs vara en 
utvecklad version av Henry Fords tankegångar kring effektivitetsförbättringar för 
bilindustrin (Womack et al., 1990, s. 58). Förutom att innefatta en mängd verktyg som 
ämnade förbättra produktionsledet förespråkade Lean ett fokus på medarbetarna och 
deras sätt att arbete varpå konceptet allt mer i media och inom organisationer idag 
benämns som en filosofi.  
 
I förhoppning om att effektivisera produktionen inom bilindustrin tog Lean sin 
utgångspunkt i resurser och främst identifiering och eliminering av resurser inom 
produktionsledet som i slutändan inte tillförde något värde för kunden (Liker, 2009, s. 
25). Med visualiserade mätinstrument, strukturerade arbetslag och ett standardiserat 
arbetssätt ansågs Lean vara svaret på en effektivare framtid där färre resurser skapade 
mer värde (Liker, 2009, s. 24). Implementeringen av Lean inom Toyota visade snabbt 
på effektivitetsförbättringar och konkurrensfördelar varpå arbetssättet spreds världen 
över till liknade industrier genom boken The machine that changed the world (Lean 
Enterprise Institute, 2014). Allt fler företagsledare inom andra branscher började 
därmed applicera och implementera Lean inom deras verksamheter varpå filosofin i 
slutet av 1990-talet hade implementerats i flera branscher världen över (Womak och 
Jones, 1996 s. 15; Klefsjö et al., 2010). Då flera framgångshistorier uppmärksammades 
kring Lean spred sig filosofin till Sverige och idag återfinns Lean både inom den privata 
och offentliga sfären där uppgifter om hur de anammat Lean-filosofin bland annat finns 
från polisförbundet (2012) och Lean Forum Bygg (2014).  
 
Trots alla lovord kring effektivisering anses implementeringen av Lean i många företag 
vara misslyckad då företagen inte lyckats upprätthålla filosofin ihärdigt och enhetligt 
inom organisationen (Kristjuhan, 2010, s. 6; Ivarsson et al., 2013, s .5). Ett tydligt bevis 
på denna avsaknad av ihärdighet är en undersökning som studerat implementering av 
Lean i 50 organisationer i olika branscher med verksamhet i Sverige (Ivarsson et al., 
2013, s. 11). Denna undersökning visade att de organisationer som lyckats med en 
ihärdig implementering utav Lean lyckas uppnå ett resultat per anställd som är två till 
tre gånger högre än för organisationer som inte implementerat Lean (Ivarsson et al., 
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2013, s. 72). Ivarsson et al. (2013, s. 66-67) framhäver hur det är uthållighet i Lean 
satsningen, delaktighet och målstyrning, ständiga förbättringar samt en integration av 
Lean i befintlig kultur som gör att organisationer lyckas med Lean-filosofin. 
Misslyckande med att upprätthålla Lean på lång sikt är dock vanligt förkommande där 
dessa misslyckanden visas i att organisationer inte lyckats levandegöra konceptet 
kontinuerligt inom hela organisationen och över tid (Ivarsson et al., 2013, s. 66-67). 
Ivarsson et al. (2013, s. 67) visar att en integration av Lean med befintlig kultur ofta är 
den faktor som gör att många organisationer misslyckas att på lång sikt sprida filosofin 
inom hela organisationen. Misslyckandet med Lean ses som ett resultat av att befintlig 
organisationskultur inom vissa områden motsätter sig den kultur och det arbetssätt som 
återfinns inom ursprungskonceptet till Lean (Kristjuhan, 2010, s. 6; Sim och Chiang, 
2012, s. 106-107). 
 
Kulturaspekten inom Lean utgör därför en utgångspunkt för denna uppsats där studien 
ämnar skildra och förklara hur karaktärsdragen inom Lean som filosofi och därmed en 
typ av organisationskultur kan härledas till ett beteende som grundar sig inom nationella 
värderingar. Sambandet mellan nationalkultur och organisationskultur har utifrån flera 
tidigare undersökningar påvisats vara positivt när forskare tidigare kartlagt (tagit bort 
text) nationalkultur och organisationskultur (Schein, 1992, s. 12; Cooke och Rosseau, 
1988, s. 247; Scheffknecht, 2011, s. 77). Förenade föreställningar, riktlinjer och 
värderingar inom ett visst samhälle anses därmed prägla det gemensamma beteendet 
inom en viss organisation som dessutom styr olika organisationers framgång (Schein, 
1992, s. 16).  
 
Anledningen Toyotas framgång beträffande implementeringen av Lean var enligt Liker 
(2009, s. 23) på grund av att de började tillämpa en djupare affärsbaserad 
organisationskultur som grundades på människorna inom organisationen. Att 
organisationskulturen berörs vid en implementering av Lean är därför ett faktum 
eftersom en implementering av Lean påverkar hur hela organisationer tänker och 
handlar.  
 

1.2	  	  Problembakgrund	  
För att organisationer ska lyckas med en implementering av Lean krävs en 
kompatibilitet och förståelse mellan Lean-filosofin och den existerande företagskulturen 
(Swedish Production System, 2008). Genom att studera Lean och dess spridning inom 
olika organisationer kan det identifieras en risk för kollision mellan de antaganden kring 
arbetssätt och processer som Lean innefattar och den kulturella kontext som finns inom 
befintlig organisationskultur (Oudhuis och Olsson, 2011, s. 25). Denna kollision kan 
anses vara ett resultat av att nya idéer och föreställningar sprids och appliceras utan 
fördjupad förståelse om ursprunget.  
 
Utifrån en granskning av Lean kan liknelser identifieras i Lean-filosofin med den 
Japanska nationalkulturen, vilket kan antas bero på att Lean härstammar från Japan. Till 
skillnad från den svenska kollektiva individualismen som den svenska kulturen 
kännetecknas av karaktäriseras Japan mer av kollektivism (Hofstede, 2001, s. 215) 
Svenska karaktärsdrag inom den individualistiska kollektivismen påvisas inom 
organisationskultur genom en "jämlikhetspassion" där beslut tas utifrån mindre 
centraliserade enheter med få utnämnda organisationshierarkier (Hofstede et al., 2011, 
s. 371; Trompenaars, 1995, s. 144; Carlzon, 2008, s. 143).  Dessa karaktärsdrag kan ses 
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i jämförelse med karaktärsdrag inom den japanska kollektivismen som återspeglas i hur 
beslut tas utifrån högre hierarkier där perfektion och auktoritetstro anses vara centrala 
faktorer för framgång (Bjerke, 1998, s. 252; Hofstede et al., 2011 s. 371). 
 
Enligt Hofstede et al. (2011 s. 22) grundar sig kulturell kontext på det kollektiva sättet 
individer i organisationer tänker, känner och handlar. Eftersom kultur är den 
intersubjektiva aspekten på livet, där inlärda normer, grundantaganden och värderingar 
speglar människors handlande, är det naturligt att länder på två skilda kontinenter med 
skiljt levnadssätt även har olika kulturella synpunkter och därmed andra förutsättningar 
inför skapandet av en enhetlig organisationskultur (Bjerke, 1998, s. 44).  
 
De uppmärksammade skillnaderna mellan den svenska kulturen och den japanska 
kulturen kan anses försvåra en implementering av Lean i Sverige eftersom Lean i sin 
ursprungsform strider mot vissa fundament som finns inom svensk kultur. För att 
anpassas till västvärlden har Lean-filosofin därför kommit att utvecklats till en 
"mjukare" version där organisationer lägger fokus på att förstärka och utveckla den 
gemensamma kunskapen inom organisationen för att kunna effektivisera varje 
produktionsled utifrån bästa förmåga (Sederblad, 2013, s. 319). Oavsett om 
organisationer applicerar hela Lean-filosofin eller inte så krävs en omstrukturering och 
förändring av verksamhetsstrategin vilket med stor sannolikhet kommer beröra de 
anställdas syn på det arbetssätt och därmed även den företagskultur som försöker 
förändras inom organisationen (Ivarsson et al., 2013, s. 68). 
 
Sett till de branscher i Sverige som implementerat Lean och därmed genomgått en 
organisationsförändring kan det konstateras att de organisationer som är mest 
omdebatterade är tjänsterelaterade. Debatten grundar sig i att tjänsterelaterade 
branscher, där människor ofta står i fokus, har svårare att standardisera sitt arbetssätt till 
skillnad från organisationer inom tillverkningsindustrin som ursprungsfilosofin Lean 
var utformat för (Kollberg et al., 2006, s. 22). En bransch som tydligt demonstrerar 
svårigheterna med implementeringen av Lean inom tjänsteindustrin och som samtidigt 
ständigt är i behov av effektivisering är den svenska sjukvården. 
 
Den svenska sjukvården och dess komplexa verksamhet med ständigt tillkommande 
reformer kan anses vara ett av de äldsta hälsosystemen i världen (Alharbi et al., 2012, s. 
294). Som ett resultat av dess komplexa verksamhet präglas kulturen inom sjukvården 
av att vara konservativ och mekanisk vilket gör den svår att förändra (Alharbi et al., 
2012, s. 300; Bergman 1998, s. 104). Trots sjukvårdens svårigheter med att förändras 
anses sjukvården vara i behov av en förändring för att kunna möta allt fler patienters 
krav på bättre tillgänglighet och kontinuitet (Wahlberg, 2014). Från att sjukvården varit 
byråkratiskt uppbyggd med strikta regler och hierarkier har behovet av effektivisering 
lett till att nya managementstilar så som Lean har introducerats (Hedegaard och Ahl, 
2013, s. 152).  
 
Den kultur som Lean-filosofin förespråkar innefattar likheter med den 
organisationsstruktur som förekommer inom sjukvården världen över, med hierarkier, 
kollektivism och stark auktoritetstro (Sylvan, 2013). Om Lean däremot är lämpligt i den 
svenska sjukvården råder det delade meningar om, där organisationsstrukturen i många 
fall går emot den kultur som genomsyrar det svenska samhället med färre hierarkier och 
mindre auktoriteter (Modig och Åhlström, 2013).   
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I enlighet med Lean beskriver Modig och Åhlström (2013) att kunden bör stå i fokus 
även inom sjukvården men på ett flertal sjukvårdsenheter där Lean redan har 
implementeras möts konceptet av motstånd enligt Bertholds (2010, s. 1560-1561). I 
flera debattartiklar anses Lean utgöra ett hot mot sjukvården där de mjuka delarna, 
bemötandet och behandlingen av patienter, glöms bort i jakten på förkortade 
behandlings- och väntetider. Ett exempel på denna debatt är Zarembas (2013) 
artikelserie i Dagens Nyheter där han går till angrepp mot att nya managementkoncept, 
såsom Lean, leder till att patienter behandlas fel, skickas hem och i värsta fall dör som 
resultat av pressade uppföljningssystem som vill minimera avvikelser och slöseri.  
 
Anhede och Lord (2009, s. 3) framhäver att när implementering av Lean-konceptet 
misslyckas eller feltolkas inom sjukvården grundar sig misslyckandet på ett 
missförstånd angående förståelsen av Lean. Istället för att se Lean som en 
kulturförändring och filosofi uppfattas Lean endast som en samling verktyg (Anhede 
och Lord 2009, s. 3; Modig och Ålhström, 2013). Lean inom sjukvården går under 
namnet Lean Healthcare och är tänkt att leda till en flödeseffektivitet som inom 
sjukvården skulle leda till större fokus på patienternas specifika behov, istället för 
verksamhetens enskilda enheter (Modig och Åhlström, 2013). De sjukhus och 
avdelningar som idag använder sig av Lean Healthcare har därför inte bara lyckats 
minska behandlings- och väntetiderna utan har även förbättrat kvaliteten då 
medarbetarna upplever en markant förbättrad arbetsmiljö med bättre flyt och större lugn 
(Modig och Åhlström, 2013; Rogner och Svarts, 2012, s. 18). 
 

1.3	  	  Problemdiskussion	  
Sjukvårdens behov av förändring och utveckling kan härledas till flera olika faktorer 
(Axelsson, 2000, s. 52; Wahlberg, 2014). En av dessa faktorer är enligt McKee och 
Healy (2002, s. 38) att befolkningstillväxten ständigt ökar, vilket visar sig i att vi blir 
fler som lever längre, med långvariga sjukdomar som ställer högre krav på sjukvårdens 
tjänster. Med knappa resurser läggs därför större fokus på hur kostnaderna för hälso- 
och sjukvården kan minskas (McKee & Healy, 2002, s. 37). Andra faktorer som visar 
på att sjukvården i behov av utveckling är dess komplexa verksamhet där 
resurseffektiviseringen hela tiden brottas med långa väntetider, missnöjda kunder, 
ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem (Modig och Åhlström, 
2013). Denna problematik stärks ytterligare i en undersökning utförd av Euro Health 
Consumer Index där väntetider och behandlingsresultat studerades (Björnberg, 2013, s. 
33). I 2013-års undersökning hamnade Sverige på 11:e plats bland de 35 europeiska 
länder som undersökningen behandlade (Björnberg, 2013, s. 33).  
 
Ytterligare bevis på att sjukvårdens arbetssätt och verksamhetsstrategi bör förändras är 
sjukvårdens återkommande höga felfrekvenser (Anhede och Lord, 2009, s. 5) I en 
jämförelse mellan sjukvården och andra branscher i Sverige där andra branschers 
felfrekvenser förekommer på promillenivå påvisar sjukvården betydligt större 
felfrekvens (Anhede och Lord, 2009, s. 6). Bland annat ställs 10 % av operationerna in, 
minst 10 % av medicineringarna på en vårdavdelning är felaktiga och 40 % av 
patienterna kan inte tas om hand vid den tidpunkt de blivit inkallade till (Anhede och 
Lord, 2009, s. 6). För att förbättra sjukvården framhävs därför Lean Healthcare vara 
lösningen (Anhede och Lord, 2009 s. 4) 
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Då Lean-filosofin grundar sig i ett förändrat arbetssätt är medarbetarna en viktig faktor 
för att lyckas implementera och upprätthålla filosofin inom sjukvården. Rosedahl et al. 
(2014) och Olofsson (2014) framhäver att den största utmaningen för sjukvården 
bortsett från effektiviseringssvårigheterna är att hitta rätt personal.  Bristen på personal 
inom sjukvården är synlig inom hela landet vilket har lett till att det i 15 av  de 21 
landsting i Sverige finns sjukhus som står med tomma sjukhussängar på grund av 
personalbrist (Rosdahl et al, 2014; Iversen och Lagercrantz, 2014). 
Personalförsörjningen är därför kritiskt avgörande för att lyckas förändra och 
effektivisera den svenska sjukvården (Sandström, 2014; Nordström, 2014). Kunskap 
och specialisering hos läkare och sjuksköterskor måste säkerställas samtidigt som bättre 
förutsättningar för anställda och bättre utbildning för framtida arbertkraft måste finnas 
för att locka fler till att arbeta inom sjukvården (Olofsson, 2014).  
 
För att underlätta implementering av Lean i ett långsiktigt perspektiv bör de personer 
som i framtiden kommer att sättas in i förändringsprocessen tas i beaktan. En 
infallsvinkel som är viktig och som behöver kompletteras inom forskningen av Lean 
inom sjukvården är därför hur framtida arbetskraft förhåller sig till sjukvårdens 
komplexa verksamhet och det arbetssätt Lean Healthcare förespråkar. För att en 
implementering av Lean Healthcare ska lyckas krävs ett tålamod inom hela 
organisationen då målet är att få Lean Healthcare till att bli en filosofi som alla 
accepterar och strävar efter att uppnå (Sylvan, 2013). Om forskningen kring Lean inom 
sjukvården ska kunna påvisa effektivitet krävs därför specifika fall som berör 
förutsättningar för implementeringen av Lean Healthcare där konceptet Lean eller 
snarare filosofin praktiskt måste kunna påvisa kompabilitet med det komplexa 
organisationssystem som sjukvården historiskt applicerat (Marodin och Saurin, 2013, s. 
6674).  
 
Ballé och Régnier (2007, s. 13) framhäver hur personalen inom sjukvården måste 
utveckla en förståelse för de kvalitetsförbättringar som Lean för med sig innan de kan 
behandla patienter. Det är därför viktigt för sjukvården att ha kunskap angående 
framtida arbetskrafts beteende och lärande för att därefter kunna underlätta 
tillämpningen av det arbetssätt och den kultur som Lean och sjukvården förespråkar. 
Genom att specialiseringen av de som arbetar inom sjukvården blir allt viktigare 
betonas även betydelsen av teamarbete där användandet av de gemensamma resurserna 
ska ske på ett effektivt sätt (Nordström, 2014). Ett exempel på effektivt utnyttjande av 
gemensamma resurser är att läkare inte utför de uppgifter som tilldelats en 
undersköterska utan istället ser till organisationens helhet, jobbar i ett team och 
kommunicerar med alla inblandade parter.  
 
Framtida arbetskraft till sjukvården som idag växer upp i Sverige under svenska 
förhållanden kan anses ha karaktärsdrag som kan skilja sig från den organisationskultur 
som förekommer inom det svenska sjukvårdssystemet, där hierarkier och maktauktoritet 
fortfarande är aktuellt och mer eller mindre framträdande (Sylvan, 2013). De 
karaktärsdrag som återfinns hos framtida arbetskraft till sjukvården kan därför anses 
påverkas av den omgivning och den kultur de är uppväxta i. Ytterligare en försvårande 
faktor som kan påverka framtida arbetskraft tidigt i deras karriär är sjukvårdens 
effektivitetssvårigheter och omstrukturering till Lean, där den etablerade arbetskraften 
måste acceptera och tillämpa detta nya arbetssätt för att på så sätt få Lean Healthcare till 
att bli en filosofi som genomsyrar hela organisationskulturen (Sylvan, 2013; Nordström, 
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2014; Ballé och Régnier, 2007, s. 12). Problemformuleringen som kommer att ligga till 
grund för denna studies fortsatta arbete är därför:  
 
Vilka egenskaper bör stimuleras hos framtida arbetskraft för att skapa de förutsättningar 
som krävs för att vidmakthålla Lean Healthcare som en långsiktig 
effektiviseringsmetod?  

1.4	  	  Syfte	  
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera karaktärsdrag hos framtida arbetskraft 
till sjukvården som kan påverka deras beteende i förhållande till den organisationskultur 
som idag existerar inom Lean Healthcare och sjukvården Genom att studera framtida 
arbetskrafts arbetssätt och lärande ämnar resultatet kartlägga vilka karaktärsdrag som är 
kompatibla med Lean Healthcare och vilka egenskaper som behöver främjas för att 
underlätta en integrering mellan ny arbetskraft och sjukvården. Huvudsyftet bidrar 
därmed med kunskap till forskningen som urskiljer svårigheterna med en ihärdig 
implementering av Lean, vilket flera forskare visat att det finns behov av (Marodin och 
Saurin, 2013, s. 6674; Alharbi et al., 2012 s. 300; Modig och Åhlström, 2013). 
 
Det praktiska syftet med studien blir att förse den svenska sjukvården med information 
och kunskap om hur framtida arbetskraft förhåller sig till det arbetssätt som Lean 
Healthcare förespråkar, med ständiga möten, uppföljning, och ett delvis standardiserat 
arbetssätt. Med utökad förståelse kring hur framtida arbetskraft idag påverkas av den 
nationella kulturen och den föreställning som finns gällande sjukvårdens 
organisationskultur underlättas framtida rekryteringsarbete vid en integrering av ny 
arbetskraft. Implementeringen av Lean att underlättas därmed om sjukvården erhåller 
utökad kunskap angående vilka beteenden sjukvården kan förvänta sig av framtida 
arbetskraft.    
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2.	  Teoretisk	  metod	  
Syftet med detta kapitel är att beskriva vår nuvarande ställning och uppfattning om 
verkligheten inför kommande studie. Vi vill därmed klargöra vissa aspekter för att 
skapa ytterligare förståelse för våra föreställningar och val, vilka skapar en central 
utgångspunkt inför kommande insamling av teori, undersökning och analys. 

2.1	  Förförståelse	  
När forskare formulerar problem finns alltid en förförståelse som påverkar synen på 
problemet, både medvetet och omedvetet (Bjereld, 2002, s. 14). Bjereld (2002, s. 14) 
framhäver därmed hur en studie gynnas av att forskarens förförståelse upplyses för 
läsaren, då forskning utan förförståelse inte är möjlig. 
 
Vi, författarna, läser sista terminen på Civilekonomprogrammet och ämnar ta en 
examen inom management. Med en inriktning mot management har flertal kurser som 
berört olika managementkoncept studerats där ett intresse för de ämnen som behandlar 
organisationsförändringar bidragit till en förförståelse för olika begrepp och teorier 
inom managementområdet.  
 
Båda författarna har bott och studerat utomlands i flera länder varpå en förståelse för 
olika kulturer och de kulturkrockar som kan uppstå när individer och företag möts över 
landsgränser skapats. Vi har även genom vårt resande upplevt att arbetssätt i olika 
kulturer kan variera. En förståelse för att det tar tid att anpassa sig till ett nytt arbetssätt 
har därför skapats, i synnerhet när det innebär ett arbetssätt som inte stämmer överens 
med den egna kulturen och sina egna värderingar. 
 
En förförståelse och kunskap om hur företagskultur inom samma geografiska område 
kan variera har erhållits genom arbetslivserfarenheter som varit både varierande och 
breda där arbetslivserfarenheterna innefattat allt ifrån arbete inom pappersindustrin till 
konsultbranschen. Med denna erfarenhet har författarna en god uppfattning om hur 
kultur kan påverka människors beteende och anpassningsförmåga, vilket stärker 
förståelsen för den frågeställning studien ämnar undersöka.  
 
Under vår uppväxt i Sverige har vi, författarna, kommit i kontakt med sjukvården flertal 
gånger och därmed upplevt svårigheter inom sjukvården där långa väntetider har varit 
en bidragande faktor till uppfattningen om att sjukvården behöver effektiviseras. 
Uppfattningen kring sjukvården och dess kultur innebär att vi som författare har en 
subjektiv syn på studieobjektet. Att som författare har en subjektiv syn kan påverka 
litteratursökningen då det finns risk att litteraturen tolkas utifrån författarnas 
referensramar och förförståelse och därmed misstolkar de teorier och diskussioner vi 
finner i litteraturen. 
 
Med denna förförståelse och subjektiva syn kan resultatet komma att påverkas då teorier 
väljs utifrån tidigare kunskap. Under studiens gång kommer problemet angripas utifrån 
olika perspektiv genom noggranna val av teorier, för att motverka att resultatet endast 
utgår ifrån författarnas preferenser. För att motverka feltolkning belyser Ejvegård 
(2003, s. 19) och Paulsson (1999, s 48) vikten av att sträva efter objektivitet när en 
studie genomförs, vilket kommer eftersträvas genomgående i denna studie. För att 
kunna genomföra en objektiv studie med mindre risk av författarnas påverkan 
diskuteras de val som görs under studiens arbete. Samtidigt görs en noggrann 
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granskning av metodval samt användandet av etablerade teorier och tidigare studier 
varpå den subjektiva synen bör minimeras. 

2.2	  Vetenskapligt	  synsätt	  och	  perspektiv	  
Vetenskap och kunskap kan tolkas på olika sätt där kunskap inom vetenskaplig 
verksamhet kan delas in i olika områden. Vetenskaplig filosofi kan därför delas in i tre 
områden: naturfilosofi (ontologi), kunskapsfilosofi (epistemologi) och värdefilosofi 
(etik) (Patel och Davidsson, 2011, s. 81). I detta avsnitt kommer naturfilosofi, ontologi, 
beskrivas vilket behandlar förståelse för människan, samhället och universums sanna 
ursprung (Patel och Davidsson, 2011, s. 81).  
 
För att beskriva hur verkligheten är konstruerad krävs vissa antaganden för att kunna 
konstatera vad som är verkligt då verkligheten beror på vem som studerar den (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 39). Att beskriva vad som ligger till grund för 
verkligheten och dess konstruktion benämns ontologi och kan huvudsakligen delas upp 
i objektivism och konstruktivism. Denna studie ämnar undersöka vad framtida 
arbetskraft till sjukvården har för arbetssätt och lärande. Arbetssättet och lärandet 
kommer att undersökas oberoende av sociala företeelser och sociala aktörer varpå 
studien kommer utgå ifrån ett objektivt synsätt. Att ha ett objektivt synsätt innebär att 
föreställningar uppfattas som opåverkbara och att föreställningarna existerar innan de 
observeras och analyseras, vilket innebär att föreställningarna är givna och inget 
kunskapssökaren kan påverka (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 40). 
 
Bryman och Bell (2005, s. 33) visar att kultur utifrån det objektiva synsättet anses vara 
någonting som den enskilda människan inte kan påverka eftersom kultur är 
gemensamma konstruktioner av värderingar och vanor. Holme och Solvang (1986, s. 
37) visar däremot att människan har egna intressen med en egen personlighet som 
påverkas av yttre företeelser utifrån den politiska, sociala och kulturella miljön vilket 
innebär att det inte är möjligt att vara fullt objektiv. I alla samhällsvetenskapliga arbeten 
kommer egna värderingar och åsikter spela in när forskaren hanterar hur metodval och 
resultat ska presenteras (Holme och Solvang, 1986, s. 37 ). För att en studie ska anses 
tillförlitlig bör forskaren sträva efter begränsad objektivitet vilket resulterar i att studien 
blir relevant för en större grupp eller utifrån ett samhällsperspektiv och inte bara 
intressant för forskaren (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 59).  
 
För att studier ska anses vara relevanta bör de ha en avsikt där resultaten ska vara väl 
underbyggda med noggranna metodval (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 59). 
Forskare bör även sträva efter neutralitet vilket innebär att inte medvetet undanhålla 
information eller förstärka gynnsam fakta (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 
59). Det ställningstagande som denna uppsats utgår ifrån är i linje med Eriksson och 
Wiedersheim-Paul varpå ett antagande om att människor har olika värderingar 
förekommer. För att inte låta värderingar påverka studien kommer en begränsad 
objektivitet eftersträvas där val av teorier görs utifrån flera perspektiv.  
 
Syftet med denna studie är att identifiera karaktärsdrag hos framtida arbetskraft till 
sjukvården som kan påverka deras beteende i förhållande till den organisationskultur 
som idag existerar inom sjukvården. Studien syftar därmed att bidra till befintlig 
forskning kring implementeringssvårigheterna av Lean samtidigt som studien syftar till 
att ge ökad förståelse och kunskap till sjukvården. Det perspektiv studien antar är därför 
väl förankrat med sjukvården. Då fakta uppfattas olika är det sannolikt att läsaren 
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uppfattar en studie annorlunda än forskaren om inte perspektivet klargörs varpå det är 
viktigt att upplysa läsaren om studiens perspektiv (Bjereld et al., 2002, s. 17). Relevant 
fakta för sjukvården och dess arbetssätt kommer bemötas av framtida arbetskrafts sätt 
att lära och arbeta för att se om deras värderingar är enhetliga med de metoder och 
arbetssätt som förespråkas av Lean Healthcare och idag används inom svensk sjukvård.  

2.3	  Kunskapssyn	  
Uppsatsen ämnar observera och generera ett resultat som skildrar faktorers förhållanden 
mellan framtida arbetskraft till sjukvården och organisationskultur inom sjukvården. 
Utgångspunkten för studien tas därför från olika teorier och faktorer som berör 
kulturella skillnader, Lean-filosofin, Lean Healthcare och den svenska sjukvården. För 
att uppnå ett rättvisande resultat kommer tidigare forskning inom dessa ämnen 
undersökas för att skapa en sanningsenlig utgångspunkt. För att kunna studera valda 
teorier och begrepp krävs det att författarna definierar vad som betraktas som kunskap 
inom de områden som studeras, vilket innebär att en epistemologisk frågeställning om 
vad kunskap är ställs (Bryman och Bell, 2005, s. 29). 
 
Kunskap kan antingen utgå från en positivistisk kunskapssyn eller en hermeneutisk 
kunskapssyn (Taylor och Bogdan, 1998, s. 3; Patel och Tabelius, 1987, s. 29, 32; Patel 
och Davidsson, 2011, s. 26, 28). Beroende på olika frågeställningar och de svar forskare 
ämnar finna antas antingen den positivistiska eller hermeneutiska kunskapssynen 
(Taylor och Bogdan, 1998, s. 4; Patel och Davisson, 2011, s. 25). Den positivistiska 
kunskapssynen grundar sig i att forskaren på ett objektivt sätt ämnar förutsäga framtida 
händelser som grundar sig i en logisk analys av insamlad data (Patel och Tabelius, 
1987, s. 31). Empirisk data som samlas in inom den positivistiska kunskapssynen 
grundar sig därför ofta i en kvantitativ datainsamling där data inhämtas genom 
exempelvis enkätundersökningar och förteckningar för att kunna analyseras med hjälp 
av statistiska metoder (Taylor och Bogdan, 1998, s. 4). 
 
Denna uppsats ämnar ge kunskap utifrån kvantifierad data kring egenskaper och 
karaktärsdrag hos undersökningsobjektet framtida arbetskraft till sjukvården. Denna 
studie förklarar därmed innebörden av det sociala fenomen som studeras, vilket är hur 
framtida arbetskraft till sjukvården kommer att passa in i sjukvården med hänsyn till 
den kultur de är uppväxta i och den filosofi och det arbetssätt sjukvården idag 
applicerar. Genom att ställa en frågeställning som ämnar besvara och förklara en 
populations beteende skapas en utgångspunkt där den positivistiska kunskapssynen att 
föredra (Wallén, 1996, s. 27).  
 
Om studien hade ämnat förstå studieobjektet, framtida arbetskraft till sjukvården, 
genom deras handlingar istället för dess påverkan av externa faktorer som kultur och 
arbetssätt hade en hermeneutisk kunskapssyn varit mer lämplig eftersom forskare då 
tolkar innebörden av handlingar (Wallén, 1996, s. 33). Inom hermeneutiken ämnar 
forskare förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen varpå en kvalitativ 
forskningsmetod är att föredra (Patel och Davidsson, 2011, s. 28). Den hermeneutiska 
kunskapssynen härstammar från ett subjektivt antagande om vad kunskap är varpå 
forskaren analyserar undersökningsobjektet utifrån sig en subjektiv förförståelse (Patel 
och Davidsson, 2011, s. 29).  
 
Skillnaden mellan den hermeneutiska och positivistiska kunskapssynen yttrar sig i att 
forskaren inom den hermeneutiska metodiken försöker förstå sig på helheten till 
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skillnad från den positivistiska kunskapssynen som undersöker hur enskilda fragment 
bildar ett sammanhang, (Patel och Davidsson, 2011, s. 29; Patel och Tabelius, 1987, s. 
33). Trots valet att utgå från en positivistisk kunskapssyn ämnar studien förklara en 
helhet, dock inte utifrån ett motiv som inom hermeneutiken visar sig i språk, handlingar 
eller gester (Patel och Tabelius, 1997, s. 32). Trots att ett beteende uppdagas genom en 
viss handling kommer denna studie inte djupare analysera hur detta beteende uppdagas, 
utan studien ämnar snarare förklara varför värderingar visar sig i ett visst beteende, 
varpå den positivistiska kunskapssynen är mer lämplig för denna studies 
forskningsfråga. 
 
Då studien undersöker kulturella dimensioners enskilda påverkan på ett visst beteende 
passar den positivistiska kunskapssynen studiens syfte då olika delar undersöks för att 
förutsäga ett framtida utfall. Detta exemplifieras ytterligare då studien grundar sig på 
svårigheter kring hur framtida arbetskraft till sjukvården, som är uppvuxen i en svensk 
kultur, ska anpassa sig till ett arbetssätt som har sitt ursprung i en japansk kultur. 
Svårigheterna mellan skilda kulturer och arbetssätt har delats upp genom att studera 
faktorer utifrån olika teorier och perspektiv. Delarna undersöks var för sig i en 
enkätundersökning för att sedan kunna analysera och jämföra delarnas likheter. Därefter 
dra slutsatser som ett bidrag till befintlig forskning kring implementeringssvårigheterna 
som identifierats kring Lean.    

2.4	  Forskningsstrategi	  
Denna studie kommer ställa olika variabler mot varandra för att undersöka hur den 
framtida arbetskraftens arbetssätt och lärande kan förväntas bemötas av den svenska 
sjukvården. Ny teori kommer därför inte genereras vilket utmärks av en kvalitativ 
undersökning enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 15). Viktigt att poängtera är att 
undersökningsmetodiken inte endast ska väljas för att vissa egenskaper uppfylls, så som 
kunskapssyn och ontologisk ståndpunkt, eftersom inte alla egenskaper behöver vara 
uppfyllda för att välja en viss metod (Bryman och Bell, 2005, s. 40). Alternativet till en 
kvalitativ undersökning benämns kvantitativ och utmärks genom att vara av 
naturvetenskaplig karaktär med en positivistisk kunskapssyn, innehålla en deduktiv 
ansats samt utgå från en uppfattning om att yttre faktorer inte påverkar den sociala 
verkligheten (Bryman och Bell, 2005, s. 40). 
 
Trots att egenskaperna för denna studie stämmer in på en kvantitativ undersökning 
betyder det inte att det är anledning nog att välja att utföra en kvantitativ undersökning 
eftersom olika undersökningar kan innehålla olika ställningstaganden och olika metoder 
kan kombineras (Bryman och Bell, 2005, s. 40). Valet att använda en kvantitativ 
undersökningsmetod är medvetet då studien avser innehålla mätningar för att finna 
mindre tydliga skillnader mellan människor, kunna beräkna eventuella samband och för 
att kunna utläsa relationer mellan olika begrepp.  
 
Det medvetna valet av att använda en kvantitativ metod istället för en kvalitativ metod 
stärks då Bjereld et al. (2002, s. 115) framhäver hur den kvalitativa metoden behandlar 
förståelsen av en företeelse genom att studera företeelsens egenskaper eller kvaliteter. 
Då studien intar ett sjukvårdsperspektiv är det intressant att skapa en förståelse för 
kompatibiliteten mellan framtida arbetskraft och Lean Healthcare för att ytterligare 
förenkla integreringen av framtida arbetskraft och därmed den långsiktiga 
implementeringen av Lean Healthcare. Om sjukvården får en djupare förståelse för de 
värderingar och det beteende framtida arbetskraft till sjukvården besitter är det troligt att 
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lärandeprocessen underlättas. Olsson och Sörensen (2011, s. 106) visar hur en kvalitativ 
undersökning är lämplig när forskaren vill förstå en person i förhållande till denne 
persons livsvärld och i ett sammanhang i omvärlden. Då denna studie ämnar ge en bred 
bild av egenskaper snarare än att förstå egenskaperna är den kvantitativa metoden mer 
lämplig. Däremot skulle en kvalitativ metod vara intressant för vidare forskning för att 
skapa en djupare förståelse för de egenskaper som kommer identifieras i denna studie. 

2.4.1	  Kvantitativa	  fördelar	  
Det finns flera fördelar med att använda en kvantitativ metod i en undersökning där 
fördelar även kan ses inom den ekonomiska aspekten och tidsaspekten. Detta eftersom 
det både är billigare och mindre tidskrävande att använda en enkät som mätinstrument 
(Ejvegård, 2003, s. 53).  Dessutom skapas en bredare bild av verkligheten genom en 
kvantitativ metod eftersom fler respondenter kan nås till skillnad om en kvalitativ metod 
skulle användas (Ejlertsson, 2005, s. 11). Studien ämnar undersöka en bred bild av 
verkligen genom att förklara hur framtida arbetskraft lever och lär idag, vilket bäst kan 
uppnås genom en kvantitativ undersökning. Enligt Ejvegård (2009, s. 39) kan forskare 
genom en kvantitativ metod utföra objektiva och mer precisa jämförelser tack vare att 
hårddata används. Hårddata innebär en kvantifiering av insamlad data där denna 
kvantifiering ofta är konstruerad genom siffror (Ejvegård, 2009, s. 38). Hårddatan för 
denna studie utgörs genom att det i enkätundersökningen kommer ställas frågor som 
sedan kommer utvärderas genom kvantifierad data, siffror, för att enklare kunna tolka 
resultatet objektivt. Genom denna kvantifiering av data kan statistiska analyser sedan 
genomföras med statistikprogram för att kunna påvisa eventuella signifikanta samband.  
 
När en stor grupp människor ska undersökas är enkäter den mest lämpade metodiken 
inom den kvantitativa metoden, speciellt när det handlar om att kartlägga människors 
attityder, beteenden och åsikter (Ejvegård, 2009, s. 55). Då studien avser undersöka hur 
framtida arbetskraft till sjukvårdens sätt att arbeta och lära ser ut passar enkäter denna 
undersökning enligt Ejvegårds (2009, s. 55) inställning till vetenskapliga tekniker. 

2.4.2	  Kvantitativa	  nackdelar	  
Trots de fördelar som finns genom att använda en enkätundersökning som 
mätinstrument för att besvara problemformulering vill vi även belysa de nackdelar som 
medföljer. Ejlertsson (2005, s. 12-13) framhäver att de största nackdelarna är riskerna 
för stort bortfall, att frågorna är förenklade för att öka svarsfrekvensen samt avsaknaden 
av möjligheten att ställa kompletterande frågor. För att minimera bortfallet kommer 
enkätundersökningen delas ut fysiskt och samlas in direkt efter respondenterna besvarat 
enkäten. Risken med att frågorna utgår från en förenklad bild av verkligheten ämnas 
minimeras genom att lägga stor vikt vid utformningen av frågor samt se till att frågorna 
är väl grundande i teorier. Den risk som identifierats vara störst för denna studie är att 
det inte finns tillfälle att ställa kompletterande frågor i efterhand. Det är inte förrän data 
har kvantifierats som det går att upptäcka om tillräckligt många och framförallt 
adekvata frågor har ställts för att kunna analysera data och få svar på forskningsfrågan. 
För att minimera riskerna av att inte kunna mäta det studien ämnar mäta då inte 
kompletterande frågor kan ställas är arbetet med utformning av enkäten frågor mycket 
viktig. En pilotundersökning kommer även användas för att stärka att enkäten mäter det 
studien ämnar undersöka, vilket kommer att diskuteras mer utförligt i avsnittet praktisk 
metod. 
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2.5	  Angreppssätt	  
Det finns tre olika angreppssätt att tillämpa vid genomförandet av en uppsats, det 
deduktiva, det induktiva och det abduktiva (Saunders et al., 2012, s. 143-145; Patel och 
Davidsson, 2011, s. 23). Dessa tre typer av angreppssätt används på olika sätt för att 
kunna skapa förståelse av ett fenomen genom att kombinera teori med verklig 
observation (Patel och Davidsson, 2011, s. 23). 
 
Denna uppsats inleds med en teoretisk utgångspunkt som beskriver nationalkultur, 
organisationskultur, den kultur och det arbetssätt Lean och Lean Healthcare förespråkar 
samt en teoretisk studie av den företagskultur som förekommer inom sjukvården. 
Utifrån teori kommer det sedan undersökas vilka komponenter som kan återfinnas hos 
framtida arbetskraft till sjukvården. Genom att utgå från teorier som grundats från 
liknande studier inom ämnet antar denna studie en deduktiv ansats. Exempelvis grundar 
sig denna studie utifrån teorier kring nationalkultur, så som Culture’s Consequences av 
Hofstede (2001), för att undersöka hur dessa teorier kan förklara en verklighet och 
appliceras i en annan kontext så som sjukvården. 
 
Om studien istället hade antagit en process där observationer görs för att förklara ett 
visst beteende för att sedan finna teorier som kan förklara dessa beteenden hade ett 
induktivt angreppssätt varit mer lämpligt. Det induktiva arbetssättet härleds utifrån 
enskilda fall som kan relateras till befintliga teorier (Patel och Davidsson, s. 25).  
 
Då avgränsningen av denna studie sker inom ett visst område kan studiens empiri anses 
vara typisk för en speciell situation, varpå ett induktivt angreppssätt är att föredra enligt 
de särdrag som Patel och Davidsson (2011, s. 23) identifierar. Däremot ämnar studien 
förklara ett visst beteende objektivt varpå det deduktiva angreppsättet är att föredra 
(Patel och Davidsson, 2011, s. 23). 
 
Det abduktiva angreppssättet beskriver hur de induktiva och deduktiva metoderna 
kombineras och kan därmed anses vara till fördel för komplexa forskningsområden där 
befintliga teorier som forskare utgått ifrån inte är tillräckliga för att relatera teori till 
verklighet (Patel och Davidsson, 2011, s. 24). För att djupare analysera och förklara 
studieobjekts beteende skulle denna metod vara fördelaktig då insamlad empiri ofta kan 
härledas till andra förklarande variabler. Däremot är det abduktiva angreppssättet inte 
lämpligt för denna studie då det inte finns möjlighet att genomföra detta utifrån den 
tidsbegränsning som finns för denna uppsats, varpå det deduktiva angreppssättet 
kommer användas. Förutom denna tidsbegränsning grundas även detta beslut utifrån 
Patel och Tabelius (1996, s. 48) förklaringar till att det abduktiva angreppssättet kräver 
ingående erfarenhet av både teorier och liknande situationer vilket vi som författare inte 
anses ha utifrån den förförståelse som ligger till grund för denna uppsats. 

2.5.1	  Det	  deduktiva	  angreppssättet	  
Det deduktiva angreppssättet används i denna studie för att se hur verklighet, kultur och 
arbetssätt hos studieobjektet stämmer överens med de teorier som analyserats i 
begynnelsen av denna uppsats. Enligt Saunders et al. (2012, s. 145) ska den teoretiska 
delen ligga till grund för en hypotesgenerering som författaren tar fram för att 
genomföra en undersökning som resulterar i att hypotesen antingen accepteras 
alternativt förkastas. Patel och Davidsson (2011, s. 12-13) förklarar däremot att ett 
deduktivt angreppssätt även kan genomföras utan hypotesgenerering genom en 
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deskriptiv undersökning som avser att studera ett bestämt ämnesområde för att skildra 
förhållanden. 
 
Att en undersökning är deskriptiv innebär att undersökningen beskriver flera egenskaper 
hos en grupp människor vid ett visst tillfälle (Patel och Davidsson, 2011, s. 12-13). 
Valet av att använda en deskriptiv undersökning görs för att beskriva hur studieobjektet 
förhåller sig till Lean Healthcare och vilka egenskaper och värderingar studieobjektet 
besitter under en specifik tid, för vår uppsats studietiden. En deskriptiv undersökning 
ämnar därför systematisera kunskap från teorier till modeller för att beskriva ett visst 
fenomen (Patel och Davidsson, 2011, s. 12). Då studien ämnar förklara ett fenomen som 
tidigare undersökningar inte berört utifrån samma population och teoretiska bakgrund 
kan det antas finna en ofullständighet i den teori som berör det studieobjekt som ska 
undersökas. Studien kan därför anses vara av explorativ karaktär då studien utforskar ett 
outforskat område (Patel och Davidsson, 2011, s. 12). Explorativa undersökningar utgör 
däremot omfattande och grundläggande kunskap om områden som vidare ska utvecklas 
(Patel och Tabelius, 1996, s. 54) vilket inte stämmer in på denna studies syfte som 
ämnar direkt applicera framtagen information på sjukvårdsstudenter. 
 
Då studien avser urskilja skillnader och likheter mellan kultur och arbetssätt utifrån 
tidigare forskning och därefter beskriva verklighetsförhållanden stämmer Patel och 
Davidssons (2011, s. 24) syn på ett deduktivt arbetssätt överens med den metodik 
studien utgår från. En viktig del av den deduktiva ansatsen som Saunders et al. (2012, s. 
146) framhäver är hur studieobjektet måste vara kvantifierbart eftersom forskaren 
tydligt måste kunna mäta det som ska studeras, vilket denna studie kommer göra. 
 
Patel och Davidsson (2003, s. 23) visar även hur forskaren agerar mer objektivt i ett 
deduktivt angreppssätt då utgångspunkten tas utifrån befintlig teori, vilket är viktigt då 
egna slutsatser ska dras om andras levnadssätt då resultaten inte får påverkas av 
subjektiva uppfattningar. 

2.6	  Insamling	  av	  sekundärkällor	  
För att finna relevant forskning till denna uppsats har Umeå universitetsbiblioteks 
sökmotorer så som Business Source Premier (EBSCO) samt Google Scholar använts. I 
första hand har Google Scholar använts för att enklare hitta artiklar som varit väl 
citerade för att sedan använda universitetsbibliotekets sökmotor för att få tillgång till de 
vetenskapliga artiklar som behövdes. De sökordord som främst använts är Lean, Lean 
production, Lean Healthcare, culture, national culture, corporate culture, leadership och 
teamwork. Artiklar har även hittats genom relevanta artiklars referenslista för att finna 
vidare information inom området. När sökningen inleddes uppdagades det snabbt att det 
fanns relevant litteratur inom de områden studien ämnar undersöka. Både äldre och 
nyare forskning kring Lean samt nationalkultur och organisationskultur fanns där flertal 
forskare har förankrat sina resultat utifrån gedigna datainsamlingsmetoder. Under 
insamlingen av sekundärdata uppdagades även flera uttalanden gällande sjukvårdens 
effektiviseringsarbete som publicerats i artiklar och diskuterats i debatter. Trots 
avsaknaden av vetenskaplig förankring nyttjades informationen i uppsatsens inledning 
för att uppmärksamma ämnets aktualitet samt påvisa dess förekomst inom samhällets 
olika medier. Med argumentation kring informationen som finns inom ämnet samt att 
ämnet anses vara relevant togs ett val av att genomföra denna studie.  
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För att finna trovärdiga källor utgår studien främst från teorier och vetenskapliga 
artiklar som refererar till flera forskare för att finna primärkällor till de utlåtanden vi 
valt att använda som sekundärdata. Vi har även undersökt hur många gånger artiklarna 
vi använt oss av blivit citerade för att ytterligare säkerställa relevansen. De referenser vi 
valt att inkludera i vår teoretiska referensram har även varit "Peer Review", vilket 
innebär att flera forskare granskat studien, för att ytterligare säkerställa trovärdigheten i 
våra källor. Där vi valt att använda böcker är när primärkällan är en bok och artiklar 
inom valt ämne refererar till denna bok. 

2.6.1	  Kritik	  mot	  sekundärkällor	  
För att säkerställa att denna studie grundar sig i sanna påståenden och sann fakta är det 
viktigt att vara kritisk vid insamling av sekundärkällor. Källkritik förklaras av Leth och 
Thurén (2000, s. 18) vara en historievetenskap för att skilja på källor som bidrar till 
välgrundad kunskap från de som inte gör det där välgrundat kunskap innebär att ge 
kunskap om verkligheten.  
 
Ett tillvägagångssätt som kommer användas för att säkerställa de artiklar som kommer 
användas i studien är att undersöka syftet till varför artiklarna är skrivna, detta för att 
vara medvetna om hur resultatet kan ha vinklats och om information undanhållits. För 
att säkerställa resultat och utlåtanden kommer även flertal källor användas för att 
kontrollera att resultaten samstämmer. Ejvegård (2009, s. 75) framhäver hur dagens IT-
samhälle med ökad tillgänglighet till information ökar kravet på att vara kritisk vid 
inhämtande av information eftersom mycket information kan vara feltolkad eller falsk. 
Ejvegård (2009, s. 71-73) tar främst upp fyra kriterier som bör beaktas vid en kritisk 
granskning av artiklar: äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och 
samtidighetskravet. 
 
Vid insamling av data är det viktigt att säkerställa att materialet är äkta för att uppfylla 
äkthetskravet (Ejevård, 2009, s. 71). Denna studie uppfyller äkthetskravet genom att de 
artiklar som kommer användas är "Peer Review" och är väl citerade. Dessutom kommer 
flera artiklar som kommit fram till samma resultat användas och jämföras. Leth och 
Thurén (2000, s. 24) framhäver svårigheterna med äkthetskravet när flertal källor 
används från internet där förfalskningar är svårare att upptäcka, vilket ökar kravet på att 
använda artiklar som är ”Peer Review”.  
 
För att en källa ska vara oberoende och objektiv är det mest lämpligt att som författare 
använda sig av primärkällor då sekundärkällor kan ha feltolkat det tidigare publicerade 
resultaten (Leth och Thurén, 2000, s. 23). För att uppfylla färskhetskravet är det även 
viktigt att de valda källorna är nyare i tiden och har nyare iakttagelser (Ejvegård, 2009, 
s. 71-72). Dock stämmer det inte alltid att nyare artiklar är bättre än äldre varför det är 
angeläget för författaren att inte utesluta äldre artiklar endast på grund av 
färskhetskravet (Ejvegård, 2009, s. 72). Denna studie kommer använda både nyare 
källor, för att finna det som är relevant idag, och äldre källor för att säkerställa att fakta 
inte glömts bort samt för att använda den källa som först uttryckte de teorier och 
begrepp som är lämpliga för studien. 
 
För att uppfylla samtidighetskravet förklarar Ejvegård (2009, s. 73) att en källa är mer 
trovärdig om författaren har levt i den tid som en händelse skildras. Eftersom valt ämne 
visat på aktualitet finns flera artiklar som beskriver och analyserar den verklighet 
studien ämnar undersöka varpå uppsatsen uppfyller samtidighetskravet. Viktigt att 
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poängtera är dock att författares och forskares minnen inte alltid stämmer överens så 
trots att kravet uppfylls kan data vara felaktig (Ejvegård, 2009, s. 73). Trots att studien 
uppfyller samtidighetskravet i artikelsökningen kan alltså information vara felaktig. För 
att korrigera denna felaktighet kommer studien se till fler variabler vid granskning, 
exempelvis att flertal forskare har kommit fram till samma resultat, varpå felaktig 
information i studien minimeras. 
 
Wallén (1996, s. 85) visar hur flera krav ställs när forskare använder sig av 
sekundärkällor för att säkerställa kvaliteten på den information som inhämtas. De krav 
Wallén (1996, s. 85) tar fram behandlar hur forskaren bör ta reda på vilket sammanhang 
studien är skriven, upphovsmannens egen roll, tillämpningsområde för studien och dess 
generaliserbarhet, syftet med studien samt villkor för revidering och arkivering. I denna 
studie har hänsyn tagits till dessa krav med medvetenhet till att uppfyllelsen av alla inte 
är fullt möjliga. De insamlade källorna kan undanhålla information som inte gör det 
möjligt att veta hela dess sammanhang och syfte och därmed vilka felkällor som finns 
med. De åtgärder som är möjliga för att minimera felaktigheter har använts, vilket bland 
annat är att se hur väl citerade artiklarna är samt använt oss av fler källor och därmed 
inte endast litat på en forskares resultat. Där endast en forskare används kommer den 
källan granskas genom vad andra forskare anser om dess trovärdighet för att säkerställa 
en rättvisande bild av denna studie.  
 
Denna uppsats utgår ifrån ämnets diskuterade aktualitet i dagspress varpå diskussioner 
stundtals grundar sig på information från publiceringar som saknar vetenskaplig 
förankring, exempelvis artiklar från Dagens Nyheter och Läkartidningen. 
Informationens avsaknad av vetenskaplig förankring bör kritiseras eftersom 
informationen möjligtvis kan vara vinklad för ändamålet likt Walléns (1996, s. 85) 
diskussion kring hur forskaren bör undersöka varför viss information publicerats. För att 
motverka att information som inte är sanningsenlig utgör grunden för den studie som 
denna uppsats ämnar förverkliga utgår inte enkätens frågeställningar från denna 
information utan grundar sig på vetenskapliga teorier som blivit granskade.  
 
Denna studie kommer alltså genomgående varit kritisk till användningen av källor för 
att skapa en trovärdig studie med få felaktigheter. När studien skrivs är författarna även 
kritiska för att inte låta egna värderingar och åsikter påverka resultatet där det är en 
fördel att vara två författare som kan granska varandra. 

2.7	  Val	  av	  teorier	  
Litteratursökningen inleddes med att studera Lean som påvisas vara en 
effektiviseringsmetod som grundar sig på ett helhetstänk, en filosofi, som förespråkar 
ett visst arbetssätt inom en organisationskultur. Då Lean-filosofin yttrar sig inom en viss 
typ av kultur gjordes ett val av att vidare studera begreppet kultur. Lean som 
härstammar från Japan påvisade dimensioner inom den japanska nationalkulturen som 
inte återfanns inom den svenska nationalkulturen. Genom djupare granskning av 
kulturella dimensioner återfanns hur en viss organisationskultur uppdagades tack vare 
en viss nationalkultur varpå teorier kring både nationalkultur och organisationskultur 
var av intresse för denna studie. För att få ökad förståelse för den kultur som återfinns 
inom sjukvården valdes teorier som beskriver sjukvårdens organisationskultur samt den 
kultur som förekommer inom Lean Healthcare. 
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Implementering av Lean misslyckas ofta på lång sikt där bristen på ihärdighet ofta anses 
vara orsaken. För att lyckas med att förändra en organisationskultur till att närma sig 
Lean-filosofin krävs det att hela organisationen har en medvetenhet kring det arbetssätt 
och tankegångar som förespråkas. Teamarbete och medarbetarnas beroende av varandra 
är därför centrala delar inom Lean. Teorier som berör teamarbete anses därför vara 
intressant att studera. Vid en implementering av Lean är även ledarskapet av stor vikt. 
Detta resulterar i att det är betydelsefullt att studera vilka typer av ledaregenskaper som 
anses vara viktiga för en långsiktig och lyckad implementering av Lean Healthcare. 
 
Taras et al. (2011, s. 196) beskriver i en modell hur arbetsprestation påverkas av olika 
faktorer såsom känslor, uppfattningar och beteenden men att arbetsprestation alltid utgår 
ifrån värderingar som härstammar från nationalkulturer. Det är därför av intresse och 
högst relevant att denna studie behandlar teorier angående nationalkultur, där Hofstedes 
modell kring nationalkultur till stor del kommer användas. Crotts och Erdmann (2000, 
s. 1391) beskriver Hofstedes modell kring nationalkultur vara relevant att använda för 
att undersöka kulturer men belyser att tre faktorer bör tas i beaktan vid användandet av 
Hofstedes modell. Den första faktorn är att alla individer i en grupp inte är homogena 
och innehar därför inte samma värderingar, den andra faktorn att beakta är att personers 
värderingar och beteende inte enbart beror på den kulturella uppväxten vilket blir 
synligt i den tredje faktorn som bör beaktas, där kulturella mått skapats utifrån en 
konstruktion av variabler vilket resulterar i värden som inte kan garanteras vara exakta 
(Crotts och Erdmann, 2000, s. 1391). De risker Crotts och Erdmann (2000, s. 1391) 
uppmärksammat är viktiga att ta hänsyn till vid analys av studiens resultat då dessa 
faktorer kan påverka studiens trovärdighet. 
 
Flertal teorier angående organisationskultur kommer att behandlas då 
organisationskultur påverkar medarbetarnas beteende och därmed arbetssätt. Beteende 
är iakttagbart och påverkas av nationalkultur varpå det är relevant att studera i denna 
studie. Flera teorier angående organisationskultur härstammar från äldre forskning men 
är fortfarande relevant varpå de kommer tas med i denna studie tillsammans med nyare 
forskning för att tillsammans skapa en korrekt bild forskningen kring 
organisationskultur.  
 
Denna uppsats grundas därmed i en teoretisk granskning av nationalkultur, 
organisationskultur, den kultur och det arbetssätt Lean och Lean Healthcare förespråkar 
samt den företagskultur som förekommer inom sjukvården. Därefter undersöks 
karaktärsdrag som anses gynna en ihärdig implementering av Lean Healthcare för att 
kunna identifiera de egenskaper som bör stimuleras hos framtida arbetskraft till 
sjukvården för att lyckas med Lean Healthcare på lång sikt. Utifrån tidigare teorier 
ämnar studien påvisa förklaringar och sammanhang på olika nivåer inom Lean-filosofin 
vilket är i enighet med Wallén (1996, s. 108) som förklarar att övergripande teori på 
både mikro- och makronivå är avgörande för att utöka förståelse av ny kunskap. Genom 
att se till tidigare forskning som berör Lean-filosofin avser studien kartlägga 
karaktärsdrag som kommer att återspeglas i den figur som kommer att utgöra stommen 
för den enkätundersökning som kommer genomföras. Resultatet av 
enkätundersökningen kommer sedan att analyseras för att kunna dra slutsatser gällande 
den framtida arbetskraftens förhållande till Lean Healthcare. Studiens resultat belyser 
därmed framtida arbetskrafts arbetssätt och lärande för att underlätta integreringen av ny 
personal med ett befintligt arbetssätt och en befintlig Lean-filosofi som återspeglas 
inom Lean Healthcare. 



 
17 

 
 

 

 	  



 
18 

 
 

3.	  Teoretisk	  bakgrund	  
Syftet med detta avsnitt är att förklara filosofin och arbetssättet bakom Lean. Med detta 
avsnitt vill vi därför belysa relevant och central information kring Lean för att skapa 
förståelse kring de utmaningar Lean för med sig vid en implementering. Denna 
information ämnar öka förståelsen för ämnet samt skapa en transparens för valet av 
teorier i kommande teoretiska referensram där de delar av Lean som påverkar anställda 
inom sjukvården och då Lean Healthcare kommer behandlas. 
 

3.1	  Lean-‐filosofin	  
Lean-filosofin, som har sin utgångspunkt i Toyotas produktionssystem, illustreras ofta 
som ett hus för att visa att Lean-konceptet grundar sig på olika huvudpelare som 
tillsammans med tak och golv formar den filosofi som Lean förespråkar (Liker, 2009, s. 
55), se figur Lean-huset, figur 1.  
 

 
Figur	  1.	  Lean-‐huset	  (Liker,	  2009,	  s.	  55)	  

 
Huvudprinciperna för Lean-huset utgörs av dess tak som består av explicita 
målsättningar såsom högsta kvalitet, lägsta kostnader, kortaste ledtider, bästa säkerhet 
och hög arbetsmoral. För att uppnå dessa målsättningar balanseras taket på två 
huvudpelare som beskriver hur arbetssättet ska utgå ifrån Just in time (produktion och 
leverans av varor som levereras i den mängd och vid den tidpunkt de efterfrågas) och 
Jidoka (noll fel). Dessa två huvudpelare innefattar därmed principer om hur resurser och 
flöden ska anpassas utifrån tid och mängd samt ämnar synliggöra och standardisera de 
moment som bidragit till problem. Innanför husets två pelare finns medarbetarna, som 
inom organisationen tillsammans i team ska arbeta mot uppsatta målsättningar genom 
att ständigt försöka förbättra sitt arbetssätt och minska slöseri med hjälp av olika Lean-
verktyg. Husets golv ligger som grund för olika block som tillsammans verkar för att 
stabilisera, utjämna och visuellt åskådliggöra hur organisationer som arbetar utifrån 
ovanstående uppsättning av verksamhetsdelar kan skapa den Lean-filosofi som Toyota 
lade grunden för (Liker, 2009, s. 55-56). 

3.1.1	  Lean-‐husets	  kärna	  
Då denna studie ämnar undersöka kompatibiliteten mellan Lean-filosofin och framtida 
arbetskraft till sjukvården kommer fokus främst ligga på delarna innanför husets pelare 
som berör aktivitetsåtgärder för de som arbetar inom organisationen. Detta val grundar 
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sig även på att sjukvården inom många verksamhetsdelar redan implementerat Lean och 
de produktionsprocesser som Lean-filosofin för med sig varpå dessa inte går att 
förändra.  
 
Innanför Lean-husets pelare läggs fokus på medarbetarna som tillsammans måste sträva 
efter att upprätthålla de tankegångar och arbetssätt som Lean Healthcare förespråkar för 
att på så sätt uppnå Lean-filosofin (Liker, 2009, s. 56). Medarbetarna ses därför som 
verktyg för att effektivisera kommunikation, problemlösning och utvecklingen av de 
processer som Lean innefattar (Liker, 2009, s. 60).  
 
Inom Lean är ledarskapet hos medarbetarna essentiellt för att sprida Lean-filosofin där 
det förespråkas att en ledare måste förstå innebörden av Lean-filosofin till fullo för att 
kunna uppmuntra anställda till att följa och utveckla de arbetssätt och den kultur som 
filosofin medför (Liker, 2009, s. 212). Inom Lean-filosofin förutsätts teamarbete vara 
nödvändigt för att organisationer ständigt ska utvecklas och effektiviseras (Liker, 2009, 
s. 224-225). Teamarbetet bidrar även till kompetensutveckling bland anställda, vilket 
Liker (2009, s. 225) anser uppstår genom att varje persons arbetssätt genomarbetas för 
att utveckla varje enskilds uppgift.  

3.1.2	  Ständigt	  effektiviseringsarbete	  
Det utvecklings- och effektiviseringsarbete som Lean förespråkar härstammar från 
ständig problemlösning (Womack och Jones, 2003, s. 90). Medarbetarna förväntas 
därmed hela tiden själva upptäcka och utforska problem utifrån dess aktuella plats, för 
att sedan tillsammans med andra inom den specifika enheten, som även de måste se 
problemet med egna ögon, utreda problemet med bästa förmåga (Liker, 2009, s. 267). 
Liker (2009, s. 286) beskriver "med bästa förmåga" att alla tänkbara scenarion och 
lösningar bör utvärderas tillsammans med alla inblandade för att säkerställa att 
problemen från första stund blir lösta på ett gynnsamt sätt. När problemen sedan är lösta 
bör organisationen reflektera över de resultat problemlösningen lett till för att på så sätt 
kunna standardisera liknande processer för att undvika liknande problem och därmed 
uppnå förbättringar. På så sätt anses arbetet med Lean hela tiden vara ett ständigt 
effektiviseringsarbete, varpå dess filosofi blir mer tydlig (Liker, 2009, s. 299).  
 
I jämförelse med tillverkningsindustrin är det inom tjänsteindustrin och därför även 
inom sjukvården svårt för alla inblandade vid en enhet att alltid kunna observera ett 
problem som uppstått i ett visst flöde (Liker, 2009, s. 318). Iakttagelsen av problem 
inom sjukvården är svår eftersom problemen exempelvis ofta uppstår under en 
behandling eller vid ett möte med en patient och därmed inte kan återupprepas för att 
åskådliggöra problemet för alla inblandade. Trots svårigheterna med att synliggöra 
problemen för alla inom organisationen finns det flera verktyg som är användbara för att 
identifiera flöden och upprätthålla standarder även i verksamheter inom service- och 
tjänsteindustrin (Womack och Jones, 1996, s. 152). Dessa verktyg fokuserar främst på 
arbetsmetoderna de anställda ska använda och applicera på befintliga arbetsuppgifter 
(Womack och Jones, 1996, s. 152).  

3.1.3	  Verktyg	  för	  en	  värdeskapande	  process	  
Vid en vidare granskning av olika verktyg som ursprungskonceptet förespråkar 
förklarar Joosten et al. (2009, s. 341) hur de olika verktygen är baserade på de principer 
som framtogs i Toyotas produktionssystem. Vid en överblick av verktygen finns det 
därför verktyg som dels riktar sig mot den operationella verksamheten men även mot de 
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socioekonomiska delarna som verkar för att uppnå en samordnad optimering av både de 
sociala och tekniska verksamhetsåtgärder som förekommer inom Lean-filosofin 
(Joosten et al., 2009, s. 343). 
 
Kärnan i Lean-filosofin är baserad på den värdeskapande processen vilket på 
operationell nivå betyder att organisationen bör skapa utrymme och möjlighet till att 
identifiera och eliminera de aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. Denna 
eliminering sker utifrån de tankegångar som Womak och Jones (2003, s. 94) framtog 
som ett operationellt ramverk, se tabellen om Lean-filosofins fem principer, tabell 1. 
Tabellen visar fem olika principer där den första principen utgår ifrån att undersöka vad 
kunden faktiskt efterfrågar för att öka värdet för kunden (Womak och Jones, 2003, s. 
94) För att öka värdet för kunden finns den andra principen som behandlar hur 
organisationer ska eliminera slöseri för att öka värdet. Den tredje principen ämnar skapa 
ett kontinuerligt flöde för att kunna uppnå den fjärde principen som behandlar åtgärder 
för att kontinuerligt kunna skapa värde utifrån kundens faktiska efterfråga. Den femte 
och sista principen innebär att organisationer ska ställa om till en strävan för perfektion 
där organisationer levererar vad kunderna efterfrågar med värde och utan slöseri. 
(Womak och Jones, 2003, s. 94) Dessa tankegångar placerar kundvärde och reduktion 
av slöseri som centrala delar i de sociotekniska åtgärderna som Lean-verktygen ska 
förverkliga för att därmed skapa den filosofi som Lean är tänkt att medföra (Joosten et 
al., 2009, s. 343).  
 

Fem principer enligt Lean 

Princip 1: Tillhandahålla det värde som kunderna faktiskt efterfrågar 

Princip 2: Identifiera värdeflöden och eliminera slöseri 

Princip 3: Ställa upp kvarstående faser för att skapa kontinuerligt 
flöde 

Princip 4: Produktion utifrån kundbaserad efterfråga 

Princip 5: Ställa om till en strävan efter perfektion där värde levereras 
utan slöseri 

Tabell	  1.	  Lean-‐filosofins	  fem	  principer	  (Modifierad	  utifrån	  Womak	  och	  Jones,	  2003,	  s.	  94)	  
 

3.1.4	  Verktyg	  för	  effektiviserade	  arbetsprocesser	  inom	  sjukvården	  
Trots de verktyg som finns för att identifiera värden som skapar flödeseffektivisering 
diskuterar Liker (2009, s. 349) och Hines et al. (2008, s. 9) att verktygen och 
processerna som är framtagna inom Lean endast är toppen på det isberg som måste 
bestigas för att nå framgång. Under ytan av synliga verktyg och processer grundar sig 
filosofin på organisationsstrategier, ledarskapsattityder och organisationers beteenden 
och engagemang, se figur 2. Att skilja mellan praktiska arbetsmetoder och mentala 
inställningar är därför den avgörande faktorn när organisationer implementerar Lean i 
förhoppning om att utveckla en långsiktig filosofi för effektivisering (Hines et al., 2008, 
s. 85; Mazzocato 2010, s. 381; Bhsain och Burcher, 2006, s. 67).  
 
Hines et al. (2008, s. 88) samt Bhsain och Burcher (2006) visar att en implementering 
av Lean förutsätter en förändrad attityd inför den organisationskultur som ska 
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genomsyras av ständiga förbättringar med kundvärdet i fokus. Organisationer måste 
förstå filosofin till fullo där en ihärdighet skapas genom påvisade kvalitets- och 
effektivitetsförbättringar som ett resultat av de verktyg som används inom Lean 
(Mazzocato, 2010, s. 381, Bhsain och Burcher, 2006 s. 67, Hines et al., 2008, s. 88, 
Kollberg et al, 2006, s. 22; Joosten et al, 2009, s. 345).   
 

 
 

3.2	  Sammanställning	  karaktärsdrag	  inom	  Lean-‐filosofin	  
För att skapa en överblick över de mest kritiska delarna inom Lean sammanställer figur 
3 de karaktärsdrag som identifierats tillhöra det arbetssätt och den kultur som Lean-
filosofin förespråkar. Kunskapen angående Lean är nödvändig för att skapa en 
förståelse för Lean Healthcare.  Vidare i teoriavsnittet kommer denna sammanfattning 
att fungera som en utgångspunkt där en fördjupning av de delar inom Lean som bildar 
Lean Healthcare kommer undersökas. De orangefärgade cirklarna utgör 
kravspecifikationer för medarbetarna medan de rosa cirklarna representerar nödvändiga 
förutsättningar. De lila cirklarna visar de arbetsmetoder som Lean-filosofin grundar sig 
på. 
 

  

Figur	  2.	  Lean	  som	  ett	  isberg	  (Modifierad	  utifrån	  Hines	  et	  al.,	  2008,	  s.	  9) 

Figur	  3.	  Sammanställning	  Lean-‐filosofin	  (Skapad	  av	  författarna) 
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4.	  Teoretisk	  referensram	  
Detta avsnitt ämnar skapa förståelse för de teorier som kommer utgöra grunden för 
studien där modeller och teorier som kan antas påverka framtida arbetskraft och deras 
möte med Lean Healthcare kommer belysas. Detta avsnitt kommer därför se till tidigare 
forskning som kartlagt karaktärsdrag som är specifika för den svenska kulturen, den 
japanska kulturen, svensk organisationskultur samt den kultur som idag förekommer 
inom sjukvården. Detta avsnitt kommer även behandla teorier kring ledarskap, 
medarbetare och team då dessa faktorer är av betydelse för en ihärdig implementering 
av Lean Healthcare.  

4.1	  Kulturens	  påverkan	  	  
Då Lean härstammar ifrån Japan som kan antas ha en skild nationalkultur från Sverige 
är det intressant med kunskap om dessa kulturer för att skapa en förståelse kring Lean 
och Lean Healthcare. För att kunna urskilja vilka faktorer som anses tillhöra 
nationalkulturen och vilka faktorer som därmed kan påverka en organisationskultur 
kommer detta avsnitt om kulturens påverkan inledas med att klargöra innebörden av 
kultur.  
 
Kultur beskrivs av Hofstede et al. (2011, s. 22) som ett kollektivt fenomen som skapats 
genom att människor som levt i samma miljö bildat gemensamma uppfattningar om 
världen. Kulturen utgörs därmed av sociala oskrivna regler vilka återfinns både inom en 
viss typ av nationalkultur men även inom en organisationskultur (Hofstede et al., 2011, 
s. 22; Schein, 1992, s. 12-13). Kulturella skillnader kan utryckas på olika sätt både inom 
en nationalkultur och en organisationskultur där symboler, värderingar och antaganden 
är termer som beskriver hur människor inom en och samma kultur uppfattar 
verkligheten utifrån tidigare erfarenheter och lärdomar (Hofstede et al., 2011, s. 25; De 
long och Fahey, 2000, s. 122). Uppfattningen av verkligheten och kulturen påverkar 
sedan människors beteenden och beslut (Schein, 1985, s. 15).  
 
Trots djupt inrotade lärdomar förklarar Hofstede et al. (2011, s. 37) tillsammans med 
andra forskare, såsom Scheffknecht (2011, s. 78) och Javidan et al. (2006, s. 911) att 
kulturen inom en viss grupp eller ett visst land kan ändras i takt med att omgivningen 
förändras och därmed skapas nya förutsättningar för ett visst handlande. Med andra ord 
innebär det att yttre faktorer påverkar både nationalkultur och organisationskultur vilket 
leder till att inlärda mönster behöver förändras. De faktorer inom en kultur som är 
svårast att förändra är de värderingar som grundar sig på ett nationellt värdesystem där 
etik och moral ofta påverkar individers uppfattning om vad som är rätt respektive fel 
(Hofstede et al., 2011, s. 43).  

4.1.1	  Nationalkultur	  
Hofstede är en välkänd forskare som citerats flera gånger vid studier av nationalkultur 
där Hofstedes olika dimensioner av nationalkultur ses som förklarande faktorer för ett 
visst organisationsbeteende (Crotts och Erdmann; 2000, s. 1391;Taras et al., 2011, s. 
190; Chinese Culture Connection, 1987, s. 153). Eftersom Hofstedes tankegångar kring 
nationalkultur och organisationskultur ses återkommande i tidigare studier kommer 
teorikapitlet som behandlar nationalkultur utgå ifrån Hofstedes nationalkulturella 
dimensioner.   
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4.1.1.2	  Hofstedes	  fem	  dimensioner	  av	  nationalkultur	  
Hofstede (2001) identifierade i studien Culture’s Consequences fem dimensioner: 
maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra maskulinitet, 
osäkerhetsundvikande och slutligen långsiktig kontra kortsiktig inriktning, som ansågs 
återspegla ett lands kultur vilket skapade möjligheter till att urskilja skillnader mellan 
länder. I studien presenterades data från 50 olika länder där de fem olika kulturella 
dimensionerna ställdes mot varandra och analyserades (Hofstede, 2001). För att ta fram 
de mätbara faktorerna som bildade dessa fem dimensioner, som ses i figur 4, 
undersöktes respondenters attityder, värderingar och beteende utifrån respondenternas 
härkomst, kön, ålder och sysselsättning (Hofstede, 2001, s. 41). Dessa variabler 
avvägdes och analyserades sedan utifrån korrelationer och faktoranalyser för att närmre 
kunna studera nationernas olikheter (Hofstede, 2001, s. 41).  
 
De kulturella dimensionerna anses utifrån Hofstedes studie (Culture’s Consequences, 
2001) påverka hur individer med samma kultur påverkas till ett visst beteende beroende 
på flera faktorer inom varje dimension. Ett flertal forskare anser att dessa dimensioner 
är av betydelsefull karaktär när en forskare objektivt ska urskilja skillnader mellan olika 
kulturer (Campion et al., 1993, s. 829; Taras et al., 2011, s. 191; Hofstede et al., 2011, s. 
53). Vi kommer därför att beskriva dessa dimensioner närmare för att kunna urskilja 
och förstå de beteenden som förekommer i Sverige kontra de beteenden som 
förekommer i Japan. Valet av att studera den japanska kulturen grundar sig i att det är 
den kulturen som Lean-filosofin anses härstamma från.  

4.1.1.3	  Maktdistans	  
Maktdistans anses vara en av de dimensioner som Hofstede identifierat påverka 
nationalkultur och definieras enligt Hofstede et al. (2011, s. 84) som distansen mellan 
ledare och mindre inflytelserika medlemmar inom organisationer och institutioner. Ett 
samhälle som präglas av stor maktdistans speglar hur mindre inflytelserika medlemmar 
förväntar sig och accepterar att makt mellan individer är ojämnt fördelad (Hofstede et 
al., 2011, s. 84). Ett mått på maktdistans visar därmed hur accepterad social ojämlikhet 
är mellan auktoriteter och högre uppsatta inom en kultur (Hofstede et al., 2011, s. 53). 
En nation som består av tydliga samhällsklasser uppvisar därmed större ojämlikhet än 
andra (Hofstede et al., 2011, s. 87; Newman och Nollen, 1996, s. 774). Länder vars 
maktdistans anses vara låg/hög visar individer är oberoende/beroende av andra, att 
jämlikheten i samhället är hög/låg, att makt är berättigad/oberättigad, att makt är 
delad/centrerad samt att makten att makten är fördelad på grund av samhällssystemet/på 
grund av specifika personer (Hofstede, 2001, s. 98). Med andra ord innebär det 
exempelvis att ett samhälle som har låg maktdistans har ett nära förhållande till 
beslutfattande organ där individer känner att de kan påverka samhällsbeslut.  
 

4.1.1.4	  Kollektivism	  kontra	  individualism	  
Kollektivism kontra individualism är ytterligare en av Hofstedes dimensioner och 
beskrivs som förhållandet mellan individen och gruppen där extrem kollektivism 
beskrivs som den motsatta polen till extrem individualism (Hofstede et al., 2011, s. 24, 
119). Ett extremt individualistiskt samhälle kännetecknas av individer som enbart 
förväntas ta hand om sig själva i motsats till det kollektivistiska samhället där individer 
redan från födseln integreras i grupper med stark sammanhållning och förväntad 
lojalitet bland gruppmedlemmarna (Hofstede et al., 2011, s. 119). Exempelvis innebär 
ett individualistiskt samhälle att individen utgår från sig själv när beslut ska tas i 
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kontrast med att utgå ifrån familjens bästa som mer beskriver de kollektivistiska 
tankegångarna (Triandis, 1996, s. 410).  
 
Hofstede (2001, s. 210) samt Newman och Nollen (1996, s. 774) beskriver hur 
relationen mellan individen och det kollektiva i samhället inte enbart styrs av hur 
människor lever tillsammans i olika grupperingar, utan även hur individen, beroende på 
samhällets struktur, påverkas av den individualistiska/kollektivistiska ställningen under 
den mentala processen för beslut som förekommer utanför grupperingarna. I ett 
samhälle som kännetecknas av individualism förespråkas "jaget" där beslut fattas 
utifrån den enskildes bästa, vilket återspeglas i att individernas identitet skapas utifrån 
egna föreställningar (Hofstede, 2001, s. 227). Detta kan ses i motsats till det kollektiva 
samhället där gruppernas bästa alltid förespråkas och individernas identitet skapas 
utifrån en grupptillhörighet (Hofstede, 2001, s. 227).   

4.1.1.5	  Maskulinitet	  kontra	  femininitet	  
Den tredje dimensionen som särskiljer nationer och samhällen diskuterar Hofstede et al. 
(2011, s. 172) som de maskulina kontra feminina egenskaperna som grundar sig på hur 
olika behov styr människors beteenden. Då samhällen består av både män och kvinnor 
kommer egenskaperna att skilja sig åt mellan dessa individer på grund av biologiska 
skillnader såsom längd och vikt. Däremot bestäms individernas sociala roller i samhället 
i mycket liten utsträckning av biologiska begränsningar (Hofstede et al., 2011, s. 172). 
Maskulina egenskaper sägs enligt Hofstede (2001, s. 229) härstamma från ett 
egocentriskt handlande där det maskulina strävar efter att uppnå ett materiellt samhälle 
med sakorienterat fokus där känslor har mindre påverkan. I det feminina samhället 
förekommer egenskaper som representerar motpolen där relationer ska bygga ett 
samhälle med större fokus på känslomässigt betingade egenskaper, såsom närhet, 
förståelse och grupptillhörighet (Hofstede, 2001, s. 299).  

4.1.1.6	  Osäkerhetsundvikande	  
Den fjärde dimensionen som särskiljer länders kultur benämns osäkerhetsundvikande. 
Kärnan i osäkerhet är subjektiv och därmed en känsla som enligt Hofstede et al. (2011, 
s. 233) samt Schenider och Mayber (1991, s. 316) är svår att mäta. Definitionen av 
osäkerhetsundvikande grundar sig på en känsla av osäkerhet utifrån perspektivet att 
människor som anses vara osäkerhetsundvikande i en kultur känner sig osäkra i otydliga 
eller främmande situationer (Hofstede et al., 2011 s. 239). Detta speglar i sin tur 
personers beteenden genom att en hög grad av osäkerhetsundvikande ofta leder till en 
efterfrågan på strukturerade situationer, både inom samhället och inom organisationer, 
vilket förtydligar och förutser kommande aktiviteter (Hofstede, 2001, s. 148; Schneider 
och Mayer, 1991, s. 316).  Ett samhälle som kännetecknas av högt 
osäkerhetsundvikande påvisas därför genom att det finns tydligt utnämnda regler och 
riktlinjer. Ett exempel på detta är kösystemet i tunnelbanor i flera asiatiska länder där 
det tydligt är utritat hur människorna ska stå i kö.  

4.1.1.7	  Långsiktig	  kontra	  kortsiktig	  inriktning	  
Utöver Hofstedes fyra första dimensioner framtogs en femte dimension kring 
nationalkultur som benämns långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Denna femte 
dimension uppdagades i studier av Chinese Culture Connection (1987, s. 153) som 
upptäckte att det behövdes ytterligare en dimension för att påvisa ett lands tillväxt av 
välstånd. Denna dimension kom därför att spegla hur en nation ansågs vara inriktad på 
framtida belöningar, såsom uthållighet och sparsamhet, kontra den kortsiktiga 
inriktningen där det som varit och det aktuella ställs i fokus (Hofstede et al., 2011, s. 
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294). Ett samhälle som kännetecknas av kortsiktig inriktning fokuserar därför mycket 
på traditioner och snabba resultat vilket innebär att lite pengar läggs på långsiktiga 
investeringar.  
 
Likt Wursten (2007, s. 4) förklarar Hofstede (2001 s. 366) att denna dimension speglar 
hur en nation hela tiden eftersträvar att uppnå det optimala tillståndet där de antingen 
utgår ifrån ett kort tidsperspektiv eller ett långsiktigt tidsperspektiv. En kortsiktig 
inriktning resulterar därför i ett normativt tänkande där arbetet resulterar i ett 
traditionsenligt arbetssätt som lägger mindre fokus på framtida besparingar (Wursten, 
2007, s .4). Motsatsen till detta är det långsiktiga perspektivet där arbetssättet är 
situationsanpassad till kontexten med en eftertänksam avsikt av att investera i framtiden 
(Wursten. 2007, s. 4).  

4.1.2	  Svensk	  nationalkultur	  kontra	  japansk	  nationalkultur	  
Med kunskap om hur en nationalkultur kan kategoriseras utifrån Hofstedes fem 
dimensioner är det intressant att se till nationella skillnader mellan det svenska och 
japanska samhället. Detta då denna studie undersöker framtida arbetskraft som är 
uppväxta i Sverige och som ska in i ett arbete som anammar en arbetsfilosofi som 
härstammar Japan. Utifrån Hofstedes (2001) studie Culture’s Consequences visar 
nedanstående figur, figur 4, att skillnader mellan den svenska kulturen och den japanska 
kulturen är anmärkningsvärda där dimensioner från den svenska kulturen återspeglas i 
de blå stolparna medan de röda stolparna påvisar dimensioner inom den japanska 
kulturen. 
 
 

 
Figur	  4.	  En	  jämförelse	  mellan	  nationalkulturer	  enligt	  Hofstede	  (2001)	  

 
Diagrammet visar att Sverige var ett av de sex länder som fick lägst resultat av de 50 
länder studien berörde vad avser maktdistans, till skillnad från Japan vars maktdistans 
var betydligt högre och hade ett resultat som kunde liknas med den större delen av de 
undersökta länderna (Hofstede, 2011, s. 87). 
 
Vad avser individualism kontra kollektivism visade Sverige större anknytning till de 
tankegångar som grundar sig inom individualism till skillnad från det mer 
kollektivistiska perspektivet som det japanska samhället uppvisade (Hofstede, 2001, s. 
215). Lindkvist (1988, s. 27) diskuterar däremot att det svenska samhället kan anses 
innefatta en individualistisk kollektivism eftersom det inom kollektivismen finns 
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faktorer som är tydliga i många organisationer och institutioner. Ett exempel på 
kollektivism i det svenska samhället är de högre skatterna de mer välbetalda 
medborgarna är villiga att betala för att skapa ett mer jämlikt samhälle (Triandis, 1996, 
s. 410.)  
 
Vid en jämförelse mellan den maskulina och den feminina dimensionen visade 
Hofstedes studie (2001) hur det svenska samhället var det samhälle som i 
undersökningen uppvisade flest feminina karaktärsdrag medan det japanska var det 
samhälle som uppvisade flest maskulina karaktärsdrag inom undersökningens ramar 
(Hofstede, 2001, s. 286). Vid en jämförelse av osäkerhetsundvikandet representerades 
det svenska samhället av lågt osäkerhetsundvikande medan Japan uppvisade högt 
osäkerhetsundvikande, vilket enligt Hofstede (2001, s. 150) kan ses som ett resultat av 
ländernas grad av maktdistans. Inom den femte och sista dimensionen anses Sverige 
avspegla en relativt kortsiktig inriktning till skillnad från Japan som tillsammans med 
andra asiatiska länder uppvisade en långsiktig inriktning.  
 
Genom Hofstedes forskning angående nationalkultur kan det alltså konstateras att 
skillnader finns mellan det svenska och japanska samhället vilket är intressant då Lean-
filosofin som härstammar från Japan appliceras i Sverige där en annan kultur 
förekommer. För denna studie är det intressant att observera de skillnader som finns 
mellan Sverige och Japan för att se hur framtida arbetskraft till sjukvården förhåller sig 
till dessa två kulturer. De största skillnaderna som kan observeras i tabellen nedan är 
graden av maskulinitet kontra femininitet, osäkerhetsundvikande och kortsiktig kontra 
långsiktig inriktning. Maktdistans och individualism skiljer inte lika kraftigt men det går 
ändå observera en skillnad mellan Sverige och Japan. 

4.2	  Organisationskultur	  
Forskare har studerat hur en implementering av Lean förändrar en organisation (Metha 
och Shah, 2005, s.18). I samband med att en organisation genomgår en förändring 
påverkas flera faktorer enligt Senior och Swailes (2010, s. 163) som anser att 
organisationsförändringar lättare implementeras beroende på vilken organisationskultur 
som förekommer inom organisationen.  
 
Likt nationalkultur anses organisationskultur bestå av gemensamma tankegångar och 
värderingar som styr hur individer inom en grupp beter sig (Schein, 1992, s. 17; Cooke 
och Rosseau, 1988, s. 247). Trots att det finns likheter mellan en viss 
organisationskultur och den nationalkultur som omger en organisation förklarar 
Hofstede et al. (2011, s. 52) och Newman och Nollen (1996, s. 773) att 
organisationskultur bör studeras som ett individuellt fenomen eftersom 
organisationskultur ofta visar sig i det praktiska handlandet medan nationalkultur 
grundas på den abstrakta mentaliteten hos en majoritet. 
 
Genom att studera organisationskultur uppdagas faktorer och arbetssätt som är mer 
praktiskt belagda än de karaktärsdrag som genomsyrar en nationalkultur (Schein, 1992, 
s. 12). Genom att benämna organisationskultur som en kultur som praktiskt uppdagas i 
sättet individer beter sig påpekar Hofstede et al. (2011, s. 39) att organisationskultur är 
lättare att förändra och observera till skillnad från nationalkultur som utgörs av djupt 
inrotade värderingar och antaganden. Metha och Shah (2005, s. 18) har studerat hur en 
implementering av Lean förändrar en organisation där förändringen grundar sig i en 
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utveckling av organisationskulturen. Detta kan ses i enighet med Hofstede et als. (2011, 
s. 18) tankegångar om att beteendet inom en organisationskultur kan förändras.  

4.2.1	  Organisationskultur	  utifrån	  tre	  nivåer	  
Enligt Schein (1992, s. 17) kan organisationskultur studeras utifrån tre nivåer: 
artefakter, värderingar och antaganden. Artefakter utgörs av synliga faktorer såsom 
språkjargong, klädstil och teknologiska förutsättningar medan värderingar och 
antaganden är abstrakta och därmed svårare att urskilja (Schein, 1992, s. 17-18). Till 
skillnad från nationalkultur utgörs värderingar inom en organisationskultur av ett 
beteende som innanför organisationens väggar anses vara accepterat eller inte (Schein, 
1992, s.19).  
 
Beteenden som utgör en organisationskultur går att förändra bland anställda så länge de 
antaganden, som är en del av de tre nivåer Schein (1992, s. 17) definierar inom en 
organisationskultur, är i linje med de värderingar som företaget försöker framhålla 
(Martin och Sihel, 1983, s. 53; Cooke och Rosseau, 1988, s. 261). Då en organisations 
antaganden ofta grundar sig på den nationalkultur som en individ härstammar från är 
dessa antaganden det som inom en organisation är svårast att förändra eftersom dessa 
finns undermedvetet hos personer (Schein, 1992, s. 22). Det är därför viktigt för 
organisationer att öka kunskapen kring medarbetarnas värderingar för att på så sätt 
kunna implementera nya metoder och nya arbetssätt som går i enighet med de 
värderingar som redan finns inom organisationen. Detta är i enighet med Schein (1992, 
s. 12) och Cooke och Rosseau (1988, s. 247) som förklarar hur en organisationskultur 
skapas utifrån de värderingar som är etablerade inom en organisation. 
 
För att kunna skapa en organisationskultur som är enhetlig krävs det en medvetenhet 
bland organisationens medlemmar kring de tre nivåer Schein (1992, s. 26) 
uppmärksammat: artefakter, värderingar och antaganden. Denna medvetna och 
enhetliga förståelse kompliceras ofta av att stora organisationer består av flera 
subkulturer som i ett resultat av att finns flera enheter och grupperingar inom 
organisationsstrukturen (Martin och Sihel, 1983, s. 53; Cooke och Rosseau, 1988, s. 
263). Organisationsstrukturen anses därför enligt Martins och Terblanche (2003, s. 65) 
ha en betydelsefull påverkan på de arbetssätt och aktiviteter, exempelvis beslutstagande 
och kommunikation, som präglas inom en organisationskultur. Subkulturer reflekterar 
dels delar av den dominanta kultur som förekommer inom en organisation, men även 
egna värderingar och beteenden som skapats inom en viss enhet på grund av vertikala 
eller horisontella avgränsningar (Cooke och Rosseau, 1998, s. 264; Schein, 1992, s. 18). 
Dessa subkulturer kan enligt Martin och Sihel (1983, s. 54) vara mer eller mindre 
integrerade med den dominanta kulturen men sägs ofta skapa en mer självständig kultur 
inom organisationer som är centralt styrda men samtidigt förutsätter decentraliserade 
enheter där eget beslutsfattande förekommer. Lok et al. (2011, s. 521) framhäver hur 
viktig ledaren är i organisationer som består av subkulturer för att öka engagemanget 
bland medarbetarna och därmed minimera subkulturella enheter och avdelningar.  
 
En organisationskultur kan påverka en organisations utfall och gemensamma kunskap 
beroende på organisationskulturens riktning, uppfattning och styrka (Kilmann et al., 
1986, s. 88; Cooke och Rosseau, 1988, s. 250; De long och Fahey, 2000, s. 122). En 
kultur har därför positiv påverkan på en organisation om kulturen uppmuntrar ett 
beteende som är i linje med organisationens mål, uppfattas lika och är spridd inom hela 
organisationen samt är starkt integrerad i det arbetssätt som motiverar 
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organisationsmedlemmarna att följa de önskade värderingarna och antagandena 
(Kilmann et al., 1986, s. 89; Linnenluecke och Griffiths, 2010, s. 364). Det är därför 
betydelsefullt för organisationer att ha kunskap om medarbetares beteende för att 
matcha organisationsmålen för att då skapa en positiv inverkan på organisationen. Detta 
kan sättas i motsats till en kultur som har negativ påverkan på organisationsutfallet om 
kulturen inte är i linje med organisationens mål och är spridd inom organisationen, där 
kulturen tillämpas på olika sätt mellan medarbetare och inte har någon påverkan på 
medarbetarnas arbetssätt (Kilmann et al., 1986, s. 89).  
 
En organisation som består av många subkulturer tenderar därför lättare att inte uppfylla 
de förväntningar organisationen har på sina medarbetare då subkulturer ofta leder till att 
nya föreställningar och värderingar skapas (Cooke och Rosseau, 1988, s. 118). Likt 
nationalkultur kan en organisationskultur vara mer eller mindre stark, beroende på hur 
väl subkulturella värderingar är i linje med den dominanta organisationskulturen (De 
long och Fahey, 2000, s. 118; Wiewiora et al., 2013, s. 1172). Wiewiora et al. (2013, s. 
1172) visar att organisationer bör vara medvetna om de värderingar som existerar inom 
organisationen för att maximera kunskapsnivån genom att dela kunskap, beteende och 
arbetssätt mellan subkulturer. 

4.2.2	  Olika	  typer	  av	  organisationskulturer	  
Ett väl studerat ramverk för olika typer av organisationskulturer presenterades av Quinn 
och Rohrbaugh (1983, s. 369) och används fortfarande ständigt vid jämförelser av 
kulturer under namnet Competing values framework (Cameron och Freeman, 1991, s. 
26; Gregory et al., 2008, s. 673). Ramverket utgör skillnader inom organisationskultur 
utifrån två dimensioner: struktur och fokus (Quinn och Rohrbaugh, 1983, s. 369). 
Utifrån dessa två dimensioner speglades sedan de attityder, arbetssätt och värderingar 
som var vanligt förekommande inom organisationer och som antingen var flexibla eller 
stabila, se figur 5, Competing values framework (Cameron och Freeman, 1991, s. 51; 
Gregory et al., 2008, s. 674).  I detta ramverk där kulturer varierar beroende på om de är 
flexibla eller stabila delas de även in i internt fokus och integration samt externt fokus 
och differentiering vilket leder till en framställning av fyra kategorier av kultur: 
gruppkultur, adhocratisk kultur, hierarkisk kultur och marknadskultur (Cameron och 
Freeman, 1991, s. 51). Skillnaderna mellan dessa kulturer som identifierats av Cameron 
och Freeman (1991, s. 51) ses i figur 5 där olika påverkande faktorer delats in i driv, 
motiv och resultat. Det som skiljer de påverkande faktorerna mellan de fyra olika 
kulturerna kan ses i figur 5 där exempelvis drivet inom gruppkulturer är samarbete, 
drivet inom adhocratisk kultur är att skapa, för hierarkiska kulturer att ha kontroll och 
för marknadskulturer att tävla.  
 
Competing values framework används för att organisationer ska kunna identifiera 
vilken typ av organisationskultur som existerar inom organisationen. Genom modellen 
kan organisationer empiriskt kategorisera organisationens attribut för att se vilka som 
samstämmer och därmed avgöra om någon av organisationstyperna är dominanta 
alternativt har attribut från flera kategorier av organisationskulturer (Cameron och 
Freeman, 1991, s. 27). Då de olika typerna av organisationskulturer varierar angående 
vad som driver och motiverar medarbetare samt vilket resultat det generar är det 
betydelsefullt för organisationer att vara medvetna om faktorer inom de olika 
kulturerna.  



 
29 

 
 

 

 
Cameron och Freeman (1991, s. 46) använde Competing values framework, figur 5, 
som utgångspunkt för att se hur en organisationskultur kunde påvisa en effektivitet. 
Märkbart för denna studie var att alla olika typer av kulturer påvisades generera 
effektivitet så länge de var eniga med en majoritet av organisationen (Cameron och 
Freeman, 1991, s. 52). Ytterligare en studie som belyst vikten av att en enhetlig kultur 
är utbredd och väl etablerad inom en organisation för att kunna påvisa effektivitet är en 
studie av Hartell et al. (2011, s. 687). Denna studie visade även att det var 
organisationsmålen som bör styra vilken typ av organisationskultur som företag ska 
implementera, där externt eller internt fokus bör analyseras (Hartnell et al., 2011, s. 
687).  

4.2.3	  Nationalkultur	  inom	  organisationskultur	  
En organisationskultur skapas och påverkas utifrån den nationalkultur som existerar 
bland medarbetarna (Schein, 1992, s. 12; Cooke och Rosseau, 1988, s. 247). Taras et al. 
(2011, s. 196) framhäver hur organisationer som tar hänsyn till nationalkulturen när 
justeringar görs för arbetssätt, verksamhetsstrategier och lärande kommer 
arbetsprestationen sannolikt öka. För att illustrera hur arbetsprestationen påverkar av 
kultur har Taras et al. (2011, s. 196) utformat en modell som förklarar hur värderingar 
inom nationalkultur påverkar känslor, attityder och uppfattningar som i sin tur påverkar 
beteende vilket då utgör vilken arbetsprestation som uppnås.  Taras et al. (2011, s. 196) 
förklarar att det är svårt att förändra en persons värderingar men genom att matcha hur 
organisationen jobbar med den kulturella profil de anställda har kan jobbprestationen 
öka. För att kunna förändra en organisationskulturs uppfattning, riktning och spridning 
måste företagsledare förstå och uppdaga ursprunget till varför vissa antaganden och 
värderingar samt ett visst arbetssätt styr individerna inom en organisation (De long och 
Fahey, 2000). Enligt Schein (1992, s. 24) är antaganden inom en organisationskultur 
den nivå som är svårast att förändra, vilket enligt Hofstede et al. (2010, s. 43.) beror på 

Figur	  5.	  Competing	  values	  framework	  (Modifierad	  utifrån	  Cameron	  och	  Freeman,	  1991,	  s.	  27) 
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att dessa antaganden, som grundar sig på de dimensioner som berör etik och moral, har 
sitt ursprung i nationalkulturen. Utifrån Competing values framework-figuren, figur 5, 
kan det identifieras likheter mellan faktorer inom organisationskulturen och de 
dimensioner som anses härstamma från nationalkulturen. 
 
Inom organisationskulturen sägs en nationalkultur som präglas av en individualistisk 
inriktning karakteriseras av att personerna prioriterar fritid, frihet och egna individuella 
utmaningar i motsats till personer inom kollektivismen som vill ta lärdom från andra, ha 
en inspirerande omgivning och få tillfälle att inom grupptillhörigheten visa färdigheter 
som bidrar till gruppdynamik (Hofstede et al., 2011, s. 120). Faktorer inom 
kollektivismen stöds delvis av Quinn och Rohrbaughs (1983, s. 369) ramverk kring 
gruppkulturen som benämns inom Competing values framework, figur 5. Särdrag från 
kollektivismen finns representerade inom denna kultur där gruppdynamik står i fokus 
eftersom grupptillhörighet är högt värderad (Quinn och Rohrbaugh, 1983, s. 369). 
Individualismen är mer tydlig inom den adhocratiska organisationen där personens 
kunskap och förståelse för organisationen hela tiden står i centrum för utveckling. 
 
Nationalkulturens tankegångar kring jämlikhet och låg maktdistans visar sig främst i de 
organisationer som prioriterar den flexibla strukturen eftersom dessa organisationer 
tenderar att följa mindre strukturer, varpå det existerar färre hierarkier mellan 
organisationsnivåerna (Quinn och Rohrbaugh, 1983, s. 366). Samtidigt som det flexibla 
ofta skapar en jämlikhet inom organisationen kan det även verka i motsatt riktning 
eftersom personers osäkerhetsundvikande ofta leder till ett behov på strukturerade 
situationer, vilket innebär tydliga och i förväg bestämda aktiviteter och arbetsuppgifter 
(Hofstede, 2001, s. 148). Denna struktur förekommer i organisationer som 
karaktäriseras av en hierarkisk organisationskultur, där strikta riktlinjer styr beteenden 
och arbetssätt (Quinn och Rohrbaugh, 1983, s. 369).  
 
De maskulina och feminina faktorerna som sägs härstamma från nationalkulturen 
förekommer även i organisationskulturer där det maskulina skapar en "tuffare" kultur 
med lön, individuella utmaningar, erkännande och avancemang i fokus, till skillnad från 
det feminina där lönen ses som ett resultat av samarbetet mellan individer samtidigt som 
det feminina speglar hur alla ska utvecklas samtidigt och i enighet med varandra 
(Hofstede, 2001, s.318). Den feminina kulturen går i linje med gruppkulturen i 
Competing values framework, figur 5, där fokus ligger på samarbete, delaktighet och 
kommunikation. Den svenska organisationskulturen speglas av Hofstedes et al. (2011, s. 
366) med den kortsiktiga inriktningen där organisationer föredrar stabilitet och 
arbetsuppgifter som visar på snabba resultat.  
 
En förändring inom en organisation kan enligt Senior och Swailes (2010, s. 180) 
antingen ske genom intern eller extern påverkan. När en organisationsförändring sker är 
det sannolikt att slutskedet av förändringen innebär ett externt fokus för att antingen 
möta kundbehov, stärka organisationens finansiella position eller utöka 
marknadsandelar. En organisationskultur som innefattar internt fokus bör därför flytta 
fokus mer externt för att i slutändan kunna möta externa förväntningar (Alharbi et al., 
2012, s. 300; Quinn och Rohrbaugh, 1983, s. 370).  Förflyttning mellan fokus visar sig 
ofta inom organisationers transformation genom olika strategier för att hela tiden möta 
den externa efterfrågan utifrån bästa möjliga interna förmåga (Quinn och Rohrbaugh, 
1983, s. 370).  
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Enligt Alharbi et al. (2012, s. 300) har studier visat att en organisationskultur som 
karaktäriseras av flexibilitet, sammanhållning och förtroende ofta möter en förändring 
lättare men saknar den stabila stomme som krävs för att upprätthålla externt fokus och 
möta externa förväntningar. I motsats till detta har en kultur som karaktäriseras av 
stabilitet, kontroll, planering och målmedvetenhet ofta svårt att implementera nya 
metoder på grund av sitt djupt rotade arbetssätt (Alharbi et al., 2012, s. 299). För att en 
organisation ska lyckas i ett långsiktigt perspektiv i en värld som ständigt utvecklar nya 
arbetssätt och metoder krävs därför en rörelse mellan dessa organisationskulturer, vilket 
stöds av Quinns och Rohrbaughs (1983, s. 370) tidiga tankegångar om en balanserad 
kultur med ständig transformation. För denna studie och den svenska sjukvården 
innebär det att sjukvården kräver flexibilitet och sammanhållning för att implementera 
ett nytt arbetssätt men sedan stabilitet och kontroll för att lyckas med Lean Healthcare 
på lång sikt.   

4.3	  Organisationskultur	  inom	  sjukvården	  
För att undersöka den kultur som idag förekommer inom sjukvården kommer nästa 
avsnitt presentera den organisationskultur som kan anses tillhöra den traditionella 
sjukvårdskulturen i Sverige innan sjukvården implementerade Lean Healthcare. 
Anledningen till detta val är att läsaren ska bli uppmärksam på att den traditionella 
sjukvårdskulturen fortfarande är aktuell inom vissa delar av sjukvården och därför kan 
antas vara given hos studieobjektet. 

4.3.1	  Traditionell	  sjukvård	  
Den svenska sjukvården präglas av en kultur som länge har varit konservativ och 
mekanisk med en byråkratisk styrning på grund av dess mängd decentraliserade delar 
(Alharbi et al., 2012, s. 294). På grund av dess byråkratiska styrning kan 
sjukvårdskulturen anses vara svår att förändra (Alharbi et al., 2012, s. 294). En 
decentraliserad organisation, likt sjukvården, uppvisar även subkulturer som vanligt 
förekommande vilket enligt Martin och Siehl (1983, s. 54) resulterar i skilda arbetssätt, 
värderingar och antaganden som styr organisationen i olik riktning. Likt Cooke och 
Rosseau (1998, s. 264) kan därför den svenska sjukvårdskulturens decentralisering leda 
till att de förväntningar organisationen har på sina anställda inte uppfylls då enheterna 
verkar i motsatt riktning som ett resultat av subkulturella skillnader. Förekommer det 
skilda arbetssätt, värderingar och antaganden inom dessa subkulturer finns det ingen 
enhetlig organisationskultur, vilket enligt Kilmann et al., (1986, s. 89) påverkar 
organisationsutfallet negativt.  
 
En förminskning av subkulturer är därför avgörande för att kunna skapa en enhetlig 
organisationskultur där alla organisationsmedlemmar är medvetna om de tre nivåerna 
för sjukvårdens organisationskultur, vilka enligt Schein (1992, s.17) påverkar beteenden 
värderingar och antaganden. För svensk sjukvård som applicerar Lean Healthcare krävs 
ett aktivt jobb med att minimera existerande subkulturer för att lyckas med att ihärdigt 
implementera Lean Healthcare.   
 
I studier av sjukvården och dess organisationskultur benämns ofta attityden bland 
anställda vara en påverkande faktor för organisationsutfallet och därmed effektiviteten 
(Gregory et al., 2008, s. 678; Davies et al., 2000, s. 112). Enheter inom sjukvården som 
värdesätter stark sammanhållning, lagarbete och starkt engagemang bland anställda 
påvisar enligt Gregory et al. (2008, s. 674) en positiv korrelation mellan 
organisationskulturen och patientnöjdheten. Denna typ av organisationskultur stöds av 
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Cameron och Freemans (1991, s. 26) ramverk för gruppkulturen inom Competing 
values framework, figur 5, som i flera studier påvisat ökad kvalitet och effektivitet 
(Hartell et al., 2011, s. 679). Ökad patientnöjdhet motiverade i sin tur de anställda till att 
ha en positiv attityd till organisationen varpå organisationskulturen och 
verksamhetsstrategierna lättare sprids på ett enhetligt sätt inom organisationen (Gregory 
et al., 2008, s. 678).  
 
Förutom att påverka effektiviteten anses även sjukvårdens omstrukturering av 
styrningsmetoder ha påverkat det arbetssätt som förespråkas bland anställda inom 
sjukvården (Axelsson, 2000, s. 52). Som ett resultat av att försöka hålla ihop det 
sjukvårdssystem som innefattar mängder av enheter och institutioner har kulturen 
präglats av en systematisk och mekaniserad uppbyggnad (Axelsson, 2000, s. 46 ). I takt 
med att nya arbetsmetoder och filosofier, bland annat Lean Healthcare, implementerats 
har däremot sjukvården på senare år försökt förändra denna systematiska och 
hierarkiska kultur för att lättare kunna möta samhällsförändringar (Alharbi et al., 2012, 
s. 294). För att en förändring ska kunna ske har organisationskulturen inom sjukvården 
försökt förändra varje enhet och få dem att arbeta mer i enhetliga team, där gemensam 
utveckling uppmuntras, om än från ett toppstyrt ramverk (Anhede och Lord, 2009, s. 6).  

4.3.2	  Sjukvårdens	  fyra	  påverkande	  enheter	  
Den offentliga sjukvården, främst sjukhus, utgörs av en politiskt styrd organisation 
varpå styrningen inte kan jämföras med den styrning av enheter som vanligtvis 
förekommer inom industriföretag, som Lean-filosofin är utformad för (Glouberman och 
Mintzberg, 2001, s. 60; Brandao de Souza 2009, s. 66; Poksinska, 2010, s. 327). 
Sjukvården kan enligt Glouberman och Mintzberg (2001, s. 56) delas upp i fyra delar, 
vilka visas i figur 6. Dessa delar är Community (samhället, politisk styrning), Control 
(chefer och administratörer), Cure (läkare) och Care (sjuksköterskor och 
undersköterskor). Glouberman och Mintzbergs (2001, s. 57) uppdelning av sjukvården 
kan därmed förklaras som olika enheter där det ofta kan förekomma motsättningar och 
konflikter inom och mellan fyra världar av språk, kulturer och förståelse för 
verksamheten. Med hjälp av Glouberman och Mintzbergs (2001, s. 56) uppdelning och 
figur kan det även observeras hur de anser att denna uppdelning leder till att klyftor lätt 
bildas mellan dessa enheter då de fyra världarna sägs fungera som fyra olika 
organisationssystem, där varje enhet mer eller mindre är oberoende/beroende av 
varandra. Denna uppdelning i enheter följer de teorier kring subkulturer som i debatten 
ständigt sägs motverka en enhetlig kultur inom sjukvården (Cooke och Rosseau, 1998, 
s. 264; Schein, 1992, s. 18). 

 
Figur	  6.	  Styrning	  inom	  sjukvården,	  modifierad	  utifrån	  Glouberman	  och	  Mintzberg	  (2010,	  s.	  

56)	  
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4.4	  Lean	  Healthcare	  	  
För att undersöka vilken organisationskultur och vilka arbetssätt som idag anses följa 
principerna för Lean Healthcare kommer detta avsnitt inledas men att klargöra den 
historiska utvecklingen av Lean som skett inom sjukvården. Avsnitten som följer 
förmedlar därför grundläggande information om implementering utav Lean Healthcare 
och dess resultat för att sedan framställa den kultur och de metoder Lean Healthcare 
förespråkar.   

4.4.1	  Lean	  Healthcare	  -‐	  historik	  
Studier visar att Lean först började tillämpas inom sjukvården i USA år 2002 (Brandao 
de Souza, 2009, s. 122). I samma skede började uttrycket Lean Healthcare användas för 
att sprida den effektivitetsförbättring som Lean skapade inom sjukvården (Brandao de 
Souza, 2009, s. 132). Till skillnad från andra tjänsteföretag, som implementerade Lean-
filosofin i början av 90-talet, tog det alltså ytterligare tio år innan sjukvården började 
använda sig av denna verksamhetsstrategi. Motivet för att införa Lean Healthcare 
grundade sig främst på en förhoppning om att minska väntetiderna för patienterna 
genom ökad effektivisering av resurser och arbetssätt (Brandao de Souza, 2009, s. 132; 
Mazzocato et al., 2010, s. 378). På 2000-talet har Lean Healthcare blivit attraktivt för 
många sjukvårdsenheter världen över där Lean-filosofins fokus på ständig 
problemlösning samt högre grad av teamwork mellan anställda gjort att filosofin spridit 
sig (Mazzocato et al., 2010, s. 378). 
 
Enligt tidigare studier visar statistik att 90 % av alla svenska offentliga sjukhus helt eller 
delvis hade implementerat Lean Healthcare i sjukhusens olika enheter år 2011 
(Weimarsson, 2011). Första universitetssjukhuset i Sverige att implementera Lean 
Healthcare var Lunds Universitetssjukhus som införde Lean Healthcare år 2007 (Skånes 
Universitetssjukhus [SUS], 2014). Vid Lunds Universitetssjukhus infördes Lean 
Healthcare främst som en metod och verksamhetsstrategi för att förhindra de incidenter 
och kvalitetsproblem, bland annat långa väntetider och felmarginaler, som sjukvården 
länge brottats med. Istället för att fokusera på den stordrift- och massproduktion som 
infördes i den svenska sjukvården i mitten av 60-talet, där varje röntgenavdelning, 
laboratorium, avdelning och mottagning arbetade var för sig, började Lund 
Universitetssjukhus istället att arbeta enligt Lean-filosofin där den totala resan en 
patient gör inom varje enhet började ses över för att kunna effektiviseras (SUS, 2014). 
Detta helhetstänk var helt i linje med huvudprincipen för Lean Healthcare där flödet 
mellan olika aktiviteter och enheter ska fungera så smidigt som möjligt ur ett 
patientperspektiv (SUS, 2014; Brandao de Souza, s. 132, 2009; Poksinska, 2010, s. 
336). 

4.4.2	  Lean	  Healthcare	  –	  arbetsmetoder	  
Med fokus på att öka effektiviteten genom förbättrade arbetsflöden och förbättrad 
arbetsmiljö visar Mazzocato et al. (2010, s. 377) hur olika Lean-verktyg och 
arbetsområden kan delas in i fyra kategorier inom Lean Healthcare, se figuren Lean-
verktyg i sjukvården, figur 7. Första kategorin, analys av flöden, utgörs av olika 
värdeflödesanalyser där syftet är att förstå processer och identifiera och analysera 
problem. Inom denna kategori analyseras patientflöden och informationsflöden varpå 
Lean-verktyg såsom 5S och visuell kartläggning används kontinuerligt. På engelska är 
dessa 5S sort, set in order, shine, standardize och sustain (Liker, 2009, s. 55). På 
svenska betyder detta att arbetsplatsernas redskap, allt från maskiner till 
anteckningsblock, ska sorteras utifrån nödvändiga/mindre nödvändiga redskap för att 
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eliminera de redskap som inte används. Därefter ska nödvändiga redskap ställas i 
ordning och därmed organiseras för att förenkla tillgängligheten. När detta är gjort skall 
arbetsplatsen skina och därmed städas för att kunna standardisera specifika 
platser/arbetssätt för verktyg som alla inom enheten eftersträvar att upprätthålla för att 
på så sätt kunna arbeta utifrån dessa standarder (Liker, 2009, s. 55). Verktyget visuell 
kartläggningen framhäver situationer där slöseri kan förekomma för att på så sätt 
påminna anställda om att försöka förhindra detta slöseri i förtid. Lean-filosofin 
förespråkar att dessa visuella kartläggningar uppföljs dagligen i form av möten, vilket 
förekommer mer eller mindre inom vissa enheter på olika vårdanläggningar i Sverige 
(Sylvan, 2013; Skåne Universitetssjukhus, 2007, s. 6). 
 
Den andra kategorin innefattar effektivisering av arbetsmoment och innebär att fokus 
läggs på standardisering som utgör ytterligare en av grundstenarna för den filosofi som 
Lean förespråkar. Genom att organisera och göra en översyn av den fysiska 
arbetsmiljön syftar denna kategori till att eliminera onödigt slöseri med tid och resurser. 
Syftet med kategorin upptäckande av fel och förebyggande strategier är att se till att det 
dagliga arbetet med Lean fungerar och genom visualiserad styrning försöker de 
anställda förebygga misstag inom vården och se till att standardiserade procedurer följs. 
Den sista kategorin som innehåller problemlösning och förändring består av metoder 
som med ett systematiskt angreppssätt får medarbetare att ständigt arbeta med 
förbättringar (Mazzocato et al., 2010, s. 377).  
 
Innanför ramarna kring dessa principer förväntas alltså medarbetare konstant utveckla 
sina arbetsuppgifter utifrån en plan som upprättas tillsammans med alla inom en och 
samma enhet (Joosten et al., 2009, s. 346). Denna typ av strukturerad problemlösning 
synliggör de problem som kan uppdagas vilket gör att elimineringen av slöseri hela 
tiden ställs i fokus med en målsättning att uppnå jidoka (noll fel) med hjälp av ständiga 
förbättringar av arbetsprocesser (Kollberg et al., 2006, s. 22). 
 

 
Figur	  7.	  Lean-‐verktyg	  i	  sjukvården	  (Modifierad	  utifrån	  Mazzocato	  et	  al.	  (2010,	  s.	  377)	  
 
Trots de utarbetade verktygen måste varje enskild sjukvårdsanläggning till viss del 
anpassa metoder och arbetssätt till sin situation och sina förutsättningar, vilket ofta är en 
svår uppgift på grund av de subkulturer och enheter som fortfarande förekommer vid 
varje sjukhusenhet (Joosten et al., 2009, s. 345). Skånes Universitetssjukhus, som 
bildades efter en sammanslagning av Lunds Universitetssjukhus och Malmös 
Universitetssjukhus, arbetar aktivt med implementering av Lean-filosofin och 
understryker att kärnan i Lean Healthcare ligger i synen på om och hur verksamheten 
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ska utvecklas. Utvecklingen bör följa en vision om att varje medarbetare måste förstå 
varför en övergång till Lean Healthcare skulle effektivisera verksamheten (Anhede och 
Lord, 2009). Att alla medarbetare måste förstå varför Lean Healthcare är fördelaktigt 
innebär även att framtida arbetskraft berörs av behovet av förståelse angående nyttorna 
med Lean Healthcare (Anhede och Lord, 2009). Teamen som utgörs av varje anställd 
inom en enhet måste därför utgå ifrån att Lean Healthcare inte enbart är en metod utan 
snarare en filosofi som måste efterföljas av hela organisationen för att kunna 
åstadkomma förbättringar, eftersom varje delmoment bygger på varandras framgång 
(SUS, 2010).  

4.4.3	  Lean	  Healthcare	  –	  organisationskultur	  och	  ledarskap	  
Då Lean Healthcare förespråkar en syn på helheten blir det tydligt att varje uppdelad 
enhets verksamhetsstyrning måste knytas samman mer för att Lean Healthcare som 
filosofi ska kunna bidra med de effektivitetsförbättringar som forskare inom Lean 
menar även kan uppnås inom sjukvården (Modig och Åhlström, 2013). Denna 
uppdelning av verksamhetsstyrning är i enighet med de enheter som Glouberman och 
Mintzberg (2010, s. 56) presenterade där de ansåg att det förekom klyftor mellan de 
subkulturer och enheter som finns inom sjukvården.  
 
En fallstudie i Sverige som påvisar ovanstående faktorer är en studie gjord av Adolfsson 
och Tufekciev (2012, s. 26) som studerat implementeringen av Lean på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm. Eftersom Karolinska, som är ett av Sveriges största 
sjukhus, består av många enheter utgörs organisationen av en mängd olika subkulturer. 
Dessa subkulturer, som förekommer inom de fyra uppdelningarna som även 
presenterades av Glouberman och Mintzberg (2010, s. 56), försvårar arbetet med att 
anpassa kulturen till en Lean-filosofi eftersom Lean enligt Brandao de Souza (2009, s. 
132) och Brandao de Souza och Pidd (2011, s. 62-63) bör anpassas utifrån den 
organisationskultur som förekommer inom en organisation. Den studie som gjordes av 
Adolfsson och Tufekciev (2012, s. 26) framhävde därmed den enhetliga 
organisationskulturen som en avgörande faktor vid implementeringen av Lean 
Healthcare. Med så många olika enheter måste sjukvården därmed försöka minimera 
subkulturerna inom varje enskild enhet för att kunna uppnå en enhetlig 
organisationskultur som underlättar implementering av Lean-filosofin (Radnor och 
Walley, 2010, s. 19).  
 
För att få dessa enheter av subkulturer att arbeta mer integrerat hävdar Glouberman och 
Mintzberg (2010, s. 57) att ledarskap och standardisering är två viktiga faktorer, vilket 
även anses vara nyckeln till framgång utifrån ett Lean-perspektiv (Brandao De Souza, 
2009, s. 132; Radnor och Walley, 2010, s. 16). 
 
Ledarskap är alltså betydande för en lyckad och långsiktig implementering utav Lean 
Healthcare där det vid implementering krävs ett engagerat ledarskap (Brandao de 
Souza, 2009, s. 132). Inom sjukvården där det förekommer flera enheter med flera 
ledarpositioner krävs det engagerade ledare på alla nivåer som tillsammans verkar för 
att uppnå en gemensam organisationskultur utifrån de riktlinjer som Lean-filosofin 
förespråkar (Mazzocato et al., 2010; Eriksson et al., 2012, s. 4). Det engagerade 
ledarskapet bör vara visionsdrivet och närvarande samt innefatta övergripande 
styrningsfrågor vid varje enhet för att se till att alla enheternas chefer, på alla nivåer, 
arbetar utifrån samma riktlinjer och standarder (Eriksson et al., 2012, s. 4). 
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För att utveckla och förädla den kultur och det arbetssätt som Lean-filosofin förespråkar 
har den så kallade topp-down-strategin använts i många fall vid implementeringen av 
Lean Healthcare (Anhede och Lord, 2009). Denna strategi förespråkar att varje 
divisionschef tillsammans med sin division och verksamhetschef försöker skapa 
samarbete och sammanhållning inom varje team där medarbetarna är med och påverkar 
de beslut som tas högre upp i hierarkin (Anhede och Lord, 2009). Organisationer 
uppmuntrar till att medarbetare tar egna beslut samtidigt som organisationer uppmuntrar 
till större patientfokus för att utveckla medarbetarna, kvaliteten och patientnöjdheten 
och därmed organisationskulturen inom sjukvården (Anhede och Lord, 2009; Alharbi et 
al., 2012, s. 300; Gregory et al., 2008, s. 678).  

4.4.	  En	  delad	  organisationskultur	  
För att summera organisationskulturen och arbetssätten som förekommer inom 
sjukvården synliggörs en splittrad organisationskultur där den traditionella 
sjukvårdskulturen med hierarkier och decentraliserade enheter möter ett nytt arbetssätt 
och ett nytt lärande i takt med implementeringen av Lean Healthcare. Utifrån denna 
medvetenhet kring en delad organisation utan enhetliga värderingar ses ledare och 
medarbetare inom sjukvården som avgörande faktorer för att skapa en enhetlig 
organisationskultur.  Det är därför av stor betydelse att delge kunskap kring ledarstilar 
och arbete inom team för att ge läsaren information om vilka förutsättningar som krävs 
för att ihärdigt lyckas med en implementering av Lean Healthcare inom sjukvården.   

4.5	  Arbetssätt	  och	  lärande	  inom	  Lean	  Healthcare	  
För att lyckas med Lean-filosofin och Lean Healthcare inom sjukvården på lång sikt 
krävs det att alla inom sjukvården arbetar och lär enligt filosofin (Kollberg et al, 2006, 
s. 22; Joosten et al, 2009, s. 345). Då även framtida arbetskraft bör vara positiva till 
denna kultur är det relevant att skapa förståelse kring teorierna om medarbetarna och 
den typ av ledarskap som anses främja en implementering av Lean Healthcare. Syftet 
med detta avsnitt är därför att förklara olika typer av ledarskap som anses främja 
organisationsutveckling där medarbetarnas attityder och egenskaper har en betydande 
påverkan på en lyckad implementering av Lean Healthcare. 

4.5.1	  Ledarskap	  
De verktyg som används inom Lean-filosofin är användbara och motiverande vid en 
implementering av Lean men enligt Mann (2009, s. 15) står de endast för 20 % av 
transformationen till filosofin. De resterande 80 % som krävs för att lyckas med en 
långsiktig implementering av Lean-filosofin är ett effektivt ledarskap som kan påverka 
medarbetarnas värderingar och beteenden för att i slutändan förändra deras arbetssätt 
(Mann, 2009, s. 15, Hines et al., 2008, s. 88). 

4.5.1.1	  Flerdimensionellt	  ledarskap	  
För att skapa förståelse för olika typer av ledarstilar är det lämpligt att studera olika 
modeller och teorier kring ledarskap (Gronn, 2008, s. 142). Gronn (2008, s. 142) 
framhäver dock att det trots de olika teoriernas fördelar finns en risk i att applicera en 
viss typ av ledarstil utifrån en teori som förutsätter en specifik kontext. Istället är det 
mer lämpligt att tillämpa ett flerdimensionellt ledarskap som sammansvetsar olika 
aktiviteter som utförs inom hierarkiska eller heterarkiska förhållanden (Gronn, 2008, s. 
150-151). Inom sjukvården, som applicerat filosofin Lean Healthcare inom vissa 
enheter men fortfarande behåller det traditionella arbetssättet inom andra, kan det därför 
anses vara fördelaktigt med någon form av hybriditet inom ledarskapet. Detta är i 
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enighet med Grint (2005, s. 11) som anser att flera dimensioner bör tas i beaktan när 
ledarskap ska förändras och anpassas utifrån medarbetare.  
 
Dagens ledare har ett behov av tydliga riktlinjer och verktyg för att kunna skapa 
effektivare team, vilket innebär att forskningen är av stor betydelse när det gäller 
ledarskap (Day et al., 2006, s. 214). Day et al. (2006, s. 214) visar även likt Gronn 
(2008, s. 151) att ledarskap kan ta flera olika former varpå det är viktigt att se till varje 
organisations behov för att anpassa ledarskapet därefter. Lean-filosofin innebär att varje 
medarbetare ses som en ledare där ledningen snarare bör agera som coach än ge 
bestämda direktiv (Doss och Orr, 2007, s. 4). Steed (2012, s. 51) har identifierat viktiga 
egenskaper hos en ledare som arbetar enligt Lean-filosofin och några av de viktigaste 
egenskaperna är att kunna stärka andra, ha förmågan att förändras, vara hängiven till 
kontinuerligt lärande och alltid ha ett stort engagemang för både arbetsuppgifter och 
medarbetare. Dessa egenskaper är av betydelse eftersom ledaren inom Lean ska ha 
större fokus på att vara ett stöd för de inom organisationen snarare än att delegera ut 
bestämda uppgifter.   
 
Mann (2009, s. 16) har genomfört en studie om hur ledarskapet bör se ut inom en 
organisation som implementerat Lean-filosofin som effektiviseringsmetod. I studien 
Mann (2009, s. 25) publicerade framhävs ledarskapet som den viktigaste aspekten vid 
en implementering av Lean och de managementmetoder som enligt Mann (2009, s. 25) 
bör användas kan delas upp i tre steg: 1. Gå till platsen, 2. Se på processen, 3. Prata med 
människorna. När ledaren arbetar inom den dagliga verksamheten och är på platsen och 
noga observerar det utförda arbetet följs de riktlinjer som Lean-filosofin förespråkar 
(Mann, 2009, s. 25). Med de termer som används inom Lean kallas detta för Gemba 
walks, vilket innebär att ledaren kontinuerligt bör observera det praktiska arbetet inom 
organisationen (Mann, 2009, s. 25). Gemba walk och disciplin är avgörande för att 
lyckas med en långsiktig implementering och är även enligt Mann (2009, s. 25) 
avgörande för att skapa en förändring av organisationskulturen. Genom att 
medarbetarna kan iaktta ledarens beteende samt se hur denne utför arbetet ökar 
sannolikheten för att medarbetarna enklare kommer att följa och arbeta i 
överensstämmelse med ledaren (Mann, 2009, s. 25). 

4.5.1.2	  Ledarskapets	  förekomst	  inom	  sjukvården	  
Poksiska et al. (2013, s. 891) har identifierat hur rollen som chef förändrats då 
organisationer implementerar Lean-filosofin. Genom att definiera Lean Healthcare som 
en kultur där det är viktigt att alla inom organisationen arbetar enligt filosofin och 
strävar efter ständig förbättring blir det naturligt att arbetet med implementeringen tar 
tid varpå ledarens roll är av stor betydelse (Dahlgaard et al., 2011, s. 678). Det nya 
arbetssättet som följer när en organisation implementerar Lean-filosofin kännetecknas 
bland annat av hur det nya ledarskapet leder till mer uppdelade ansvarsområden, vilket 
sedan mynnar ut i mer motiverade och engagerade medarbetare som får ta större eget 
ansvar och fatta egna beslut (Poksiska et al., 2013, s. 896).  
 
Då Lean-filosofin uppmuntrar varje medarbetare till att i högre grad ta eget ansvar 
skapas en djupare förståelse för problemområden inom organisationen. Ett tydligt 
exempel ges av Poksiska et al. (2013, s. 892) som hänvisar till det svenska 
sjukvårdssystemet där långa vänteköer ständigt har varit ett kvalitetsproblem som på 
senare tid förbättrats tack vare tydliga, gemensamma och visualiserade mål som lett till 
att medarbetarna känner större kontroll och kan lösa uppkomna problem på egen hand. 
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Att ledarskapet inom en organisation i hög grad påverkar resultaten och även hur 
medarbetarna arbetar visar hur viktigt ledarskapet är inom organisationerna (Poksiska et 
al., 2013, s. 896). 
 
Poksiska et al. (2013, s. 886) har genomfört en undersökning där de jämför effekterna 
av en implementering utav Lean i tillverkningsindustrin med implementering utav Lean 
i sjukvården. Undersökningen som Poksiska et al. (2013, s. 894) genomfört visar att 
sjukvårdsindustrin inte befinner sig i samma mognadsfas som tillverkningsindustrin 
men att sjukvårdsindustrin ändå uppvisar samma trend som innebär mer självstyrande 
team där informella ledare har fått allt större betydelse för effektiviteten (Poksiska et al., 
2013, s. 894). Undersökningen visar även hur synlig resultatuppföljning, korta dagliga 
möten och tvåvägskommunikation har bidragit till effektivitetsförbättringar inom 
sjukvården trots att det fortfarande finns betydligt större potential att uppnå. Inom 
sjukvården läggs det därför enligt Sylvan (2013) och Poksiska et al. (2013, s. 895) stor 
tyngd på att uppmuntra och utbilda alla till att inta en ledarroll där fokus bör ligga på 
hur medarbetarna tillsammans kan skapa värde för patienterna. Det är även bevisat att 
det inom Lean-filosofin krävs ledarskap som har förmåga att hålla medarbetarna 
motiverade och engagerade under en längre tid för att kunna förändra organisationens 
kultur och synsätt på ett positivt sätt (Poksiska et al., 2013, s. 894). Denna motivation 
har hittills ibland visat sig vara bristfällig vid implementeringen av Lean då konceptet 
brister på grund av dålig ihärdighet inom organisationen (Poksiska et al., 2013, s. 896). 
Graber och Kilpatrick (2008, s. 192) anser att sjukvården med dess skilda enheter skulle 
gynnas av ett ledarskap baserat på enhetliga arbetsmetoder som grundar sig på de olika 
enheternas värderingar. Detta är även i linje med Bass (1991, s. 21) undersökning som 
visar att ledaren bör göra medarbetarna medvetna om att gå bortom sitt egenintresse och 
arbeta för organisationsutfallets bästa. För att uppfylla de förväntningar som kommer 
både inifrån organisationen och utifrån samhället krävs det därför enligt Graber och 
Kilpatrick (2008, s. 192) en distinkt organisationskultur grundad på organisationens 
gemensamma värderingar som kan uppfattas följa de uppdelningar som enligt 
Glouberman och Mintzberg (2010, s. 56) har förekommit inom sjukvården.  

4.5.1.3	  Ett	  Leant	  ledarskap	  inom	  sjukvården	  
Inom sjukvården finns många intressenter och historiskt sett har sjukvården styrts 
uppifrån och ner så att besluten fattas av högsta ledningen och jobbet utförs av de som 
arbetar på golvet (Doss och Orr, 2007, s. 5). När arbetet utförs utifrån Lean-filosofin 
förklarar Kim et al. (2006, s. 194) att det traditionella uppifrån och ner strategierna för 
beslut inte längre är aktuella då det är de som arbetar på golvet som anses vara "toppen" 
och ledningen ska agera som support istället för att fatta besluten (Kim et al., 2006, s. 
194). Detta går i enighet med Doss och Orr (2007, s. 4) som menar att ledaren bör var 
synlig bland de anställda. Den klassiska organisationspyramiden med chefen längst upp 
och arbetarna längst ner vänds alltså upp och ner där fokus läggs på support och stöd 
istället för raka direktiv (Doss och Orr, 2007, s. 5).  
 
Sjukvården har som tidigare nämnts en unik struktur och ett speciellt arbetssätt, vilket 
gör det svårare för en ledare att implementera en ny organisationskultur, eller som med 
Lean: en hel filosofi. Därför är det ännu viktigare att ledare inom sjukvården, i högre 
grad än i andra branscher, är ihärdiga i sitt ledarskap när värderingar och kultur ska 
förändras (Graber och Kilpatrick, 2008, s. 192). Då Lean-filosofin ämnar ge långsiktiga 
och hållbara resultat har ledaren även en mycket viktig roll vid rekryteringen av ny 
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arbetskraft som bör integreras till att ha en förståelse för den kultur och det arbetssätt 
som Lean Healthcare förespråkar. 

4.5.2	  Medarbetares	  egenskaper	  	  
I tidigare avsnitt har teorier angående ledarskap inom Lean-filosofin, och i synnerhet 
Lean Healthcare, beskrivits för att skapa en förståelse för vilket ledarskap som är 
optimalt för att lyckas med en ihärdigt vidmakthållande av Lean Healthcare. För att ett 
lyckat ledarskap ska uppdagas krävs även förståelse för medarbetarnas lärande, 
motivation och inställning till teamarbete varpå följande avsnitt ämnar beskriva teorier 
som berör medarbetares egenskaper inom organisationskultur. 

4.5.2.1	  Lean	  Healthcares	  påverkan	  på	  medarbetare	  
Ett flertal forskare ställer sig positiva till en implementering av Lean då det visat sig ge 
ökad motivation och förbättrad problemlösningsförmåga bland medarbetarna (Liker, 
2009, s. 236; Sterling och Boxall, 2013, s. 227). För att kunna utveckla Lean Healthcare 
till en långsiktig strategi är därför medarbetarna inom en organisation av stor vikt 
(Liker, 2009, s. 236).  
 
I en undersökning genomförd av Sterling och Boxall (2013, s. 227) undersöktes 
implementeringen av Lean som visade hur lärandet påverkar de anställda. Ökad 
förståelse för organisationsmålen var det som till högst grad påverkade de anställda 
inom organisationer som implementerat Lean-filosofin (Sterling och Boxall, 2013, s. 
237). Efter att Lean-filosofin implementerats visar de anställda större medvetenhet om 
sina arbetsuppgifter och hur de kan bidra till en effektivare organisation samt hur deras 
roll bidrar till bättre resultat (Ballé och Régnier, 2007, s. 13). Då målen visualiseras med 
Lean-verktyg känner medarbetarna i högre grad eget ansvar för att uppnå bättre 
individuella resultat, vilket är en bidragande faktor till ökad motivation och även bättre 
organisationsutfall (Gowen et al., 2006 s. 173-174). I undersökningen som Sterling och 
Boxall (2013, s. 233) genomförde uttalade sig respondenterna om hur deras arbetssätt 
förändrats genom att de hjälper varandra inom teamet samt tar egna initiativ till skillnad 
från tidigare då de väntade på tydliga direktiv och endast utförde sina egna uppgifter. 
Fokus på gemenskap och engagemang i arbetet gav därmed resultat i form av ökad 
motivation (Sterling och Boxall, 2013, s. 233; Hasle et al., 2012, s. 846). 

4.5.2.1	  Motivation	  inom	  Lean	  Healthcare	  
Ett flertal forskare ifrågasätter om Lean-filosofin och motiverade medarbetare 
överensstämmer med varandra, främst genom att de hävdar att ett standardiserat 
arbetssätt skulle hämma de anställdas motivation (Treville och Antonakis, 2006, s. 118). 
Motivationen anses även öka när en organisation implementerar Lean genom att 
utformningen av arbetet förändras (Treville och Antonakis, 2006, s. 118). 
 
När den anställde känner samhörighet med det team och den miljö som han eller hon 
arbetar i ökar motivationen och sannolikheten att anamma organisationens mål (Hartog 
och Belschak, 2007, s. 618). Hartog och Belschak (2007, s. 612) har genomfört en 
undersökning inom vårdsektorn där flera olika typer av engagemang beskrivs där 
viktigaste visade sig vara engagemang som härleddes till en förpliktelse mot 
organisationen, ledningen och teamet. För dessa typer av engagemang förekom även en 
den ökade initiativförmågan (Hartog och Belschak, 2007, s. 612). Den variabel som 
hade den starkaste korrelationen mellan initiativförmåga och engagemang var 
förpliktelsen till sitt team där den viktigaste bidragande kraften var förtrogenheten mot 
gruppen då det är lättare att identifiera sig med den grupp som den anställde känner sig 
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bekant med kontra hela organisationen och ledningen (Hartog och Belschak, 2007, s. 
612).  

4.5.2.2	  Karaktärsdrag	  och	  egenskaper	  
Parker (2003, s. 620) framhäver sambandet mellan Lean och medarbetarna inom en 
organisation och vikten av vilka egenskaper medarbetarna bör besitta då det påverkar 
organisationens resultat. De egenskaper som i störst uträckning påverkar medarbetarens 
utförande är medarbetarens självständighet, att skickligt kunna utnyttja sin egen 
kapacitet, deltagande i beslutsfattande och att kunna arbeta effektivare snarare än 
hårdare (Parker, 2003, s. 622). 
 
Att arbeta enligt Lean-filosofin innebär ökat ansvar och högre krav på att kunna fatta 
egna beslut, vilket Seppälä och Klemola (2004, s. 169) i sin undersökning framhåller 
har bidragit till att medarbetarna upplever sitt arbete mer intressant och utmanande samt 
skapar möjligheter till att lära sig nya arbetsmetoder. Det arbetssätt och den filosofi som 
Lean förespråkar skapar därmed motivation genom möjligheterna att utvecklas både 
inom arbetet men även socialt (Seppälä och Klemola, 2004, s. 178). Ovan nämna 
resonemang om bland annat ökat ansvar och utvecklingsmöjligheter kräver att 
personalen är öppen för sådana möjligheter, annars kan arbetet leda till mer stress då 
den mentala påfrestningen kan bli för hög och stressrelaterad enligt Seppälä och 
Klemola (2004, s. 178).  

4.5.3	  Teamarbete	  
Då både ursprungsteorin för Lean och Lean Healthcare framhäver vikten av team är det 
för denna studie intressant att studera vad det innebär att arbeta inom team och vilka 
faktorer som är viktiga för att få personer att arbeta effektivt inom ett team.   
 
Egenskaper som krävs för att kunna arbeta i team är viktiga att ta hänsyn till inom 
sjukvården då det anses allt viktigare med fungerande team när många medarbetare och 
enheter specialiserar sig och behöver arbeta tillsammans för att skapa bättre lösningar 
för patienten (Ponzet et al., 2009). Detta innebär att de olika enheterna inom vården ska 
jobba som en helhet för patientens nytta enligt Lean-filosofin.  
 
Sherd och Kakabadse (2002, s. 134) har likt Mathieu et al. (2000, s. 273) studerat team 
utifrån flera perspektiv. I dessa litteraturgenomgångar finns det en samstämmig 
uppfattning om att teamarbete är mest lämpligt för organisationer som jobbar i 
komplexa situationer där det finns risk att en enskild medarbetare inte ensam uppnår 
organisationsmålen (Sherd och Kakabadse, 2002, s.134; Mathieu et al., 2000, s. 237). 
För att uppnå effektiva team anser Sherd och Kakabadse (2002, s.148) att de mål 
organisationerna sätter upp bör brytas ner till mindre delmål och att alla inom ett team 
bör vara delaktiga i uppsättandet av dessa mål.  
 
Att involvera alla inom teamet och gemensamt sätta upp synliga mål är i linje med det 
arbetssätt Lean-filosofin förespråkar. James-Moore och Gibbons (1997, s. 900) påpekar 
också att Lean-filosofin förutsätter flexibla och teambaserade arbetssätt inom 
organisationer med mångkunnig arbetskraft. Flexibilitet inom team utgör enligt 
Campion et al. (q993, s. 828) den grad individer inom ett team förstår sig på och kan 
överta andras arbetsuppgifter. Campion et al. (1993, s. 839) anser att flexibilitet är ett av 
de avgörande karaktärsdragen som bör finnas inom ett team för att kunna påvisa 
effektivitet. Flexibilitet utgör tillsammans med faktorerna heterogenitet för kunskap, 
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enhetliga värderingar inom teamet och teamets storlek den sammansättningsdimension 
för team som påvisat effektivitet (Campion et al., 1993, s. 839). Effektiviteten härleds 
enligt Campion et al. (1993, s. 839) utifrån dessa faktorer som tillsammans påvisar ökad 
produktivitet, tillfredsställelse och förenklat ledarskap inom en organisation (Campion 
et al., 1993, s.825). Förenklat ledarskap kan även återspeglas av en nära relation till 
ledningen, vilket även Sherd och Kakabadse (2002, s. 149) framhäver i sin 
undersökning. Sherd och Kakabadse (2002, s. 149) påvisar dessutom att effektiv 
kommunikation är en viktig faktor för effektivitet, varför det är väsentligt för 
organisationer att ha väl fungerande team för att uppnå god kommunikation.  
 
I samband med att allt fler organisationer kräver teamarbete har Ulloa et al. (2004, s. 
145) identifierat hur allt fler arbetsgivare redan under rekryteringsprocessen undersöker 
de sökandes förmåga och vilja till att arbeta i team. I den undersökning som Ulloa et al. 
(2004, s. 151) genomförde framhävdes en positiv korrelation mellan effektiva team och 
studenters attityd till teamarbete. När en student har förmågan att kunna utveckla sin 
kommunikation och förstår vikten av att ha gemensamma mål inom exempelvis ett 
grupparbete samt har en förståelse för sin egen roll i grupparbetet kan studentens 
erfarenhet bidra till bättre attityd för framtida teamarbete och därmed ett effektivt 
teamarbete (Ulloa et al., 2004, s. 151). 
 
Under studiens gång har det identifierats hur Lean-filosofin kombinerar olika arbetssätt, 
så som standardiseringar och utökat krav på medarbetares ansvar, vilket är i linje med 
den undersökning Proença (2009, s. 74) genomfört. Proencas studie (2009, s. 74) visade 
att när teamarbetet var mer självstyrande blev förståelsen för varandras uppgifter inom 
teamet även bättre. Strukturerat teamarbete inom Lean-filosofin kan därför anses 
minska varje medarbetares arbetsbelastning genom ett förenklat informationsflöde 
vilket resulterar i plattare organisationsstruktur med färre maktskillnader (James-Moore 
och Gibbons, 1997, s. 900).  

4.6	  Sammanställning	  teoretisk	  referensram	  
Den teoretiska referensramen har utgått från befintlig teori och kunskap som kan 
härledas till ett organisationsutfall som resultat av en viss organisationskultur. Genom 
utökad förståelse för de arbetssätt och processer som förespråkas inom Lean Healthcare 
har värderingar inom den japanska nationalkulturen uppmärksammats. De japanska 
värderingarna har ställts mot värderingar som identifierats vara typiska i för det svenska 
samhället då studieobjektet är uppväxta i Sverige. varpå det är intressant att se på 
kulturella skillnader mellan Japan och Sverige. För att kunna skilja på de olika 
kulturerna och kulturella skillnader mellan det svenska- och japanska samhället har 
dessa skillnader kategoriserats genom olika dimensioner som i enighet med Hofstede 
(2001) benämns som maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet 
kontra femininitet, osäkerhetsundvikande samt långsiktig kontra kortsiktig inriktning.  
 
Inom dimensionerna ses flera skillnader mellan kulturerna där olika grad av maktdistans 
mellan det svenska- och japanska samhället tyder på en varierande acceptans av 
maktskillnader mellan hierarkier inom respektive nation. Den svenska nationalkulturen 
återspeglas av hög individualismen där den egna personen står i fokus medan den 
japanska nationalkulturen kännetecknas av en högre grad kollektivism där starkare 
grupptillhörighet inom organisationer förekommer. Nationalkulturella värderingar 
återfinns som feminina inom den svenska kulturen där organisationer bland annat 
kännetecknas av relationsbyggande arbetsmetoder till skillnad från japanska 
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organisationer där maskulina värderingar speglas i ett mer sakorienterat 
organisationsbeteende. Dimensionen kring osäkerhetsundvikande återspeglas bland 
annat i den grad individer inom nationer känner sig stressade vid nya situationer vilket 
är påvisat att känneteckna det japanska beteendet i högre grand än det svenska 
beteendet.  Den femte och sista dimensionen beskriver skillnader mellan Sverige och 
Japan då svenska organisationer kategoriseras av den kortsiktiga inriktningen som utgår 
från traditionsenliga arbetsmetoder medan japanska organisationer kännetecknas av en 
långsiktig inriktning som innebär att de anpassar arbetssättet för lyckade resultat i ett 
långsiktigt perspektiv. 
 
Kulturella skillnader mellan den svenska och den japanska kulturen har enligt 
ovanstående påvisats och skapar en svårighet då framtida arbetskraft till sjukvården har 
växt upp i en svensk kultur och ska integreras med ett japansk arbetssätt. Kommande 
studie ämnar därför identifiera vilka karaktärsdrag som bör stimuleras för att lyckas 
vidmakthålla Lean Healthcare som en långsiktig effektiviseringsmetod inom 
sjukvården. 
 
För att visualisera nationalkulturens inverkan på värderingar, attityder och uppfattningar 
som sedan kan härledas till ett beteende sammanfattas riktningen av nationalkulturens 
påverkan i figuren inför kommande analys, figur 8. I figuren visas riktningen genom 
pilar som visar hur värderingar, attityder och uppfattningar påverkar ett beteende inom 
en organisationskultur. Att nationalkulturen ses som den grundläggande 
påverkningsvariabeln för ett organisationsutfall är i enighet med den modell Taras et al. 
(2011, s 193) framtog för att påvisa hur en arbetsprestation kan härledas från en 
nationalkultur. De två olika ländernas kulturella värderingar, attityder och uppfattningar 
blir synliga inom sjukvårdens organisationskultur genom det beteende som är 
iakttagbart inom organisationens arbetssätt och lärande. Detta arbetssätt och lärande kan 
utifrån den teoretiska referensramen anses kollidera då arbetssättet skiljer mellan svensk 
organisationskultur och Lean Healthcare. I figur 8 beskrivs denna kollision visuellt med 
hjälp av en blixt. Blixten utgör studiens fokus som är att identifiera vilka egenskaper 
som bör stimuleras hos framtida arbetskraft med hänsyn till det arbetssätt som utmärker 
Lean Healthcare samt går i enighet med de värderingar som samstämmer med svensk 
nationalkultur och därmed framtida arbetskraft. 
 
Den teoretiska referensramen visar även hur värderingar, attityder och uppfattningar 
från en nationalkultur även kan antas påverka synen på ledarskapsstilar, motivation och 
inställningen till teamarbete bland medarbetare. I figur 8 återfinns de teoretiska delarna 
som berör ledarskapsstilar, motivation och inställningen till teamarbete bland 
medarbetare under benämningen Organisationskultur; Svensk sjukvård. Lean 
Healthcares synsätt angående dessa delar skiljer sig från svenskars värderingar som 
arbetar inom sjukvårdens organisationskultur.  
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Figur	  8.	  Figur	  inför	  kommande	  analys	  (skapad	  av	  författarna) 

 
 
Fastställandet av de egenskaper som ska stimuleras för att sammansluta de två delarna 
som omringar blixten, Svenskar och Lean Healthcare, kommer presenteras i studiens 
resultat.  Studiens resultat ämnar därför mynna ut i en enhetlig arbetsprestation mellan 
sjukvårdens verksamhetsstrategier och medarbetarna som skapar de förutsättningar som 
krävs för att vidmakthålla Lean Healthcare som en långsiktig effektiviseringsmetod 
inom sjukvården. Pilarna inom figur 8 visar därmed riktningen för hur en nationell 
kontext kan skapa en enhetlig arbetsprestation genom att ta hänsyn till olika faktorer 
som belysts inom teoretiska referensramen och som mer eller mindre ämnas återfinnas 
hos studieobjektet för att kunna påvisa lyckade förutsättningar för implementeringen av 
Lean Healthcare. 
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5.	  Praktisk	  Metod	  
Detta avsnitt ämnar förklara de metodval som används inför genomförandet av 
enkätundersökningen. Avsnittet förklarar även enkätens uppbyggnad och dess 
bakomliggande teorier för de frågor och påståenden som ställs vid undersökningen.  

5.1	  Undersökningsmetod	  
I den teoretiska metoden redogjordes varför en deskriptiv kvantitativ 
undersökningsmetod är vald då den metodiken är mest relevant för att uppnå studiens 
syfte. Kommande undersökning avser urskilja samband och relationer mellan olika 
faktorer vilket enligt Shiu et al. (2009, s. 172) görs enklast med hjälp av en kvantitativ 
datainsamlingsmetodik. Då studien ämnar undersöka en bredare massa anses även en 
kvantitativ metod fördelaktig då en enkätstudie möjliggör förutsättningar för tillgå bred 
information om studieobjektet. Genom en enkätstudie ämnar studien undersöka 
framtida arbetskrafts arbetssätt och lärande för att kunna bidra med kunskap till 
forskningen kring förutsättningar för implementeringen av Lean Healthcare. Studiens 
resultat blir därför praktisk applicerbar inom sjukvården samt teoretiskt bidragande till 
forskningen angående implementeringen av Lean. 
 
Genom att data samlas in på egen hand innebär det enligt Dahmström (2004, s. 14) att 
studien består av primär data vilket inte gick att undgå då den data studien kräver inte 
finns inom tidigare studier. Dahmström (2004, s. 14) framhäver även att primärdata är 
fördelaktigt att använda sig av då undersökningar kan anpassas utifrån den aktuella 
studiens krav på informationsinsamling. 

5.2	  Population	  och	  urval	  
En population ska bestämmas av en specifik tidsperiod och geografiskt område 
(Dahmström, 2011, s. 67). Då studien avser förklara hur framtida arbetskraft till 
sjukvården i Sverige förhåller sig till Lean Healthcare blir framtida arbetskraft, 
studenter inom läkarprogram respektive sjuksköterskeprogram, studiens population. I 
denna studie är Sverige som geografiskt område intressant då studien ämnar undersöka 
hur nationalkultur påverkar det framtida arbetssättet när en person med svensk uppväxt 
ska applicera ett arbetssätt som är influerat från Japan.   
 
Johannessen och Tufte (2003, s. 132) framhäver att det inte alltid är lämpligt för 
forskaren att studera hela populationen och därmed formulerar forskaren olika kriterier 
denne vill studera, vilket sedan utgörs av den målpopulation en forskare vill undersöka. 
Norrlands universitetssjukhus som vunnit pris för ”bästa universitetssjukhus” grundar 
sin framgång i att de under flera år arbetat med effektivisering av flöden och processer 
samt utökat samarbetet mellan avledningarna (Rörbäcker, 2014). Arbetet med Lean 
Healthcare anses därmed vara en av grundstenarna till det lyckade resultatet varpå vi 
bedömt att studenter som kommer i kontakt med Norrlands Universitetssjukhus utgöra 
ett relevant studieobjekt att undersöka. Studenter inom läkarprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet utgör därför studiens målpopulation. 
Ejlertsson (2005, s. 19) påpekar att det är viktigt att urvalet är ett representativt urval av 
den population forskaren ämnar undersöka vilket denna studie uppfyller då studien 
ämnar undersöka studenter som är framtida arbetskraft.  
 
Att studera studenter, framtida arbetskraft till sjukvården, är intressant då det bidrar med 
kunskap till sjukvården när de inte bara i samband med implementeringen av Lean 
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Healthcare ska applicera ett nytt arbetssätt utan även en tänkt filosofi. Då det utifrån den 
teoretiska referensramen har identifierats att arbetssättet och kulturen som Lean 
Healthcare grundas på skiljer sig från svensk nationalkultur är det intressant att se hur 
framtida arbetskraften förhåller sig till Lean Healthcare samt svensk nationalkultur. 
Under litteraturgenomgången har det identifierats att det inte finns forskning på detta 
område vilket ytterligare stärker behovet av denna studie varpå denna population är 
intressant att undersöka. 

5.2.1	  Urvalsmetodik	  
Utifrån den målpopulation forskaren identifierat är det utgör rampopulationen den 
grupp en forskare kan undersöka och därmed har access till (Dahmström, 2011, s. 71). 
Denna studie begränsar målpopulationen till Umeå universitet, dels då det faller sig 
naturligt då Umeå universitetssjukhus har lyckats med implementeringen utav Lean 
Healthcare och dels för begränsad möjlighet att undersöka restresande sjukhus i landet. 
Begränsningen att undersöka fler geografiska områden är på grund av att det blir för 
brett och tidskrävande för denna studie. Den ekonomiska aspekten har också tagits i 
beaktan då det är en kostnadsfråga att resa till fler geografiska områden för att 
genomföra undersökningen vilket inte är lämpligt för denna studie. 
 
Då studien ämnar urskilja ett beteende hos en grupp och inte se skillnader mellan 
geografiska områden är det en bidragande faktor till varför inte fler geografiska 
områden undersöks. Studien kan däremot anses vara applicerbar för resterande av 
landets framtida arbetskraft då de studenter som studerar på läkarprogrammet respektive 
sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet kommer ifrån flera geografiska 
områden i Sverige. Resultatet kan även anses vara användbart för andra sjukhus i 
Sverige då den grupp människor som påbörjar sitt arbete vid ett annat sjukhus med stor 
sannolikhet delar samma arbetssätt och lärande som den grupp som undersöks i denna 
studie. Studien bidrar således till den teoretiska forskningen genom att förklara vilka 
egenskaper och karaktärsdrag som präglar den framtida arbetskraften, vilket skapar 
större förståelse för organisationer som möts av denna arbetskraft.  Denna 
förståelse underlättar således vid implementering av Lean där sjukvården kan möta ny 
arbetskraft med metoder och arbetssätt som denna arbetskraft accepterar och därmed 
kan skapa större förståelse för.  
 
Bryman (2008, s. 193) påpekar att det är viktigt att vara medveten om en populations 
homogenitet och heterogenitet. Att undersöka en population som är homogen innebär 
att forskaren fokuserar på en specifik grupp och två exempel som exemplifierar detta är 
enligt Saunders et al. (2012, s. 288) att en homogen population har samma yrke eller är 
på samma nivå i en organisations hierarki.  Då denna studie ämnar undersöka studenter 
inom sjukvårdprogrammet som läser samma inriktning och ämnen kommer de därför 
lämna universitetet med samma yrkestitel varpå målpopulationen kan anses vara 
homogen enligt Saunders et als (2012, s. 288) kriterier. Crotts och Erdmann (2000, s. 
1391) framhäver dock att när forskare studerar kulturförhållande hos en grupp individer 
kan gruppen inte antas vara homogen då de troligtvis inte har samma värderingar. Då 
denna studie mäter en population som ska representera en gemensam yrkeskategori 
ämnar resultatet av studien skildra typiska karaktärsdrag för framtida arbetskraft till 
sjukvården. Samtidigt finns en medvetenhet om att fler variabler än de som 
mätinstrumentet väger in kan påverka resultatet då gruppen inte är homogen. 
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Då undersökningen är specifikt riktad till en grupp som är samlad på en plats är det 
lämpligt enligt Eliasson (2006, s. 29) att söka upp den som är ansvarig för de tillfällen 
gruppen är samlad. För att välja ut rampopulationen som ämnar representera 
målpopulationen kontaktades därför ansvariga lärare för respektive kurs inom 
sjukvårdsprogrammen för att få deras samtycke till att genomföra en undersökning med 
dessa studenter. Därmed har åtgärder som anses öka svarsfrekvensen antagits och som 
är av utmärkande betydelse när en forskare undersöker en specifik grupp eller specifik 
plats enligt Bryman (2008, s. 194).  
 
Studiens rampopulation utgörs av fyra klasser inom sjukvårdsprogrammen vid Umeå 
universitet, två klasser från sjuksköterskeprogrammet och två klasser från 
läkarprogrammet. För att öka trovärdigheten i studien och kunna dra slutsatser från 
rampopulationen som ska representera målpopulationen, ställdes frågor angående ålder 
och kön. Att ställa frågor om ålder och kön gjordes för att kunna undersöka att urvalet 
av studenter var representativt för studenter inom sjuksköterskeprogrammet respektive 
läkarprogrammet vid Umeå universitet.  
 
Eftersom en slumpmässig urvalsmetodik inte används kan inte resultatet generaliseras 
till hela målpopulationen då det inte går att påvisa att hela målpopulationen finns 
representerad inom urvalet (Ejlertsson, 2005, s. 19). Trots detta kan resultatet anses 
användbart då undersökningen inrymmer ett stort urval sett till populationen så länge 
dimensioner så som ålder, kön och härkomst kan jämföras med populationens 
representation av dessa variabler. Studien ämnar förklara en grupps värderingar, 
beteende och lärande vilket uppnås genom urvalet vilket därmed även visar på en 
indikation för urvalets representativitet. 

5.3	  Val	  av	  verktyg	  för	  datainsamling	  
Vid en studie av kvantitativ karaktär finns det två huvudsakliga verktyg att använda sig 
av, enkäter och strukturerade intervjuer (Ejvegård, 2003, s. 47-48). Då denna studie 
syftar att studera en bred massa där en minskad variation av svarsalternativen ses som 
en fördel för att enklare kunna bearbeta respondenternas svar är det enligt Ejvegård 
(2003, s. 53) mer komplicerat att använda strukturerade intervjuer då variationer i hur 
frågornas svar oftare förekommer. En enkät är därför att föredra utifrån studiens syfte. 
 
En enkät kännetecknas av att det är respondenten som på egen hand, antigen 
elektroniskt eller manuellt på papper, fyller i ett formulär (Ejvegård, 2003, s. 8).  Enligt 
Ejvegård (2003, s. 8) är det vanligast att en enkät skickas till respondenterna för att 
därefter invänta återvändande svar. När en enkät fysiskt delas ut och samlas in 
minimeras risken för bortfallet av återvändande svar varpå enkäten i denna studie 
kommer delades ut personligen av författarna till studien. Eliasson (2006, s. 29) 
framhäver att undersökningar av kvantitativ form som innefattar mänsklig kontakt ofta 
ökar svarsfrekvens varpå författarna till studien även kommer närvara under 
enkätundersökningen. 
 
Nackdelar med en enkät är att respondenterna inte kan få hjälp att tolka frågor som de 
inte förstår samt att det heller inte kan ställas kompletterande frågor om så skulle 
behövas (Bryman & Bell, 2003, s. 162-163). Det är därför viktigt att genomföra en 
pilotstudie för att säkerställa att frågorna är enkla att förstå och besvara vilket även 
kontrolleras genom att pilotgruppen som utför studien innan den verkligen versionen 
delas ut noggrant beskriver vilka svårigheter de upplevde med enkäten.  
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Trots de nackdelar som identifierats anses en enkätundersökning vara mest lämplig för 
denna studie för att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågan. Detta eftersom 
det är det mest effektivaste sättet att nå den rampopulation som studien ämnar 
undersöka samt gör det möjligt att ställa konsekventa frågor som sedan kan kodas samt 
analyseras och diskuteras för att bidra med ökad förståelse och kunskap till forskningen 
om Lean Healthcare och dess förutsättningar vid en integrering av framtida arbetskraft. 

5.4	  Enkätutformning	  
Stort fokus har lagts på utformningen av enkäten, både gällande språk och utseende, se 
appendix 1, då det går i linje med Eliassons (2006, s. 41) åsikter om utformningen av en 
enkätundersökning där han framhäver att det underlättar för respondenterna att svara på 
enkäten om den är tilltalande och enkel läsa och förstå sig på. Av egen erfarenhet anser 
vi att en respondent har större benägenhet att besvara en enkät om den känns 
professionell och är seriöst utformad. Det räcker inte att endast utforma väl formulerade 
frågor utan det är helheten som genererar undersökningen och som därmed kommer 
generera ett adekvat resultat. Ett väl utarbetat frågeformulär ska inte vara för kort då 
inte alla frågor kan ställas och inte heller för långt då det finns risk att respondenterna 
inte svarar på alla frågor eller svarar utan övervägande (Eliasson 2006, s. 40).  
 
Enkäten har utformats noggrant då Ejvegård (2003, s. 54) framhäver hur viktigt det är 
att enkäten är tydlig för att respondenterna inte ska bli osäkra och svara fel vilket ökar 
risken för bortfall. Exempelvis har det tydligt skrivits ut att endast ett svar per fråga 
eller påstående ska anges för att respondenten direkt ska veta vad som förväntas av 
denne. I frågorna har det även skrivits ut att respondenten ska svara med det alternativ 
som stämmer bäst in på deras ställningstagande då Bryman och Bell (2011, s. 255) 
framhäver att tydliga instruktioner minskar risken för felaktiga svar och osäkerhet blan 
respondenterna.   
 
Bryman och Bell (2011, s. 253) framhäver att det finns en risk till förvirring när en 
enkät utformas med horisontella svarsalternativ eftersom det då kan vara svårt att förstå 
vilket svarsalternativ som hör till vilken ruta/ring. Trots dessa ledord har valet gjorts att 
ha svarsalternativen horisontellt då det vid denna studie ger en tydligare och mer 
professionell bild av enkäten. För att motverka förvirring har varannan rad för frågorna 
färgats med en ljusgrå bakgrund för att respondenten enklare ska kunna varje frågas 
svarsalternativ.  
 
Enkäten innehåller en femgradig likertskala där det längst till vänster står instämmer 
inte alls och längst bort till höger står instämmer helt där resterande alternativ visar mot 
vilken riktning respondenterna samtycker. Denna metod där en likertskala använts ses 
återkommande i studier kring nationalkultur (Hofstede, 2001; Taras et al, 2011, s. 195; 
Hofstede et al., 2010, s. 79) varpå denna metod anses lämplig även för denna studie. 
Johannessen & Tufte (2003, s. 156) förklarar att en likertskala ska ha minst fem 
alternativ och maximalt sju där denna enkät består av fem alternativ för att kunna 
härleda ett tydligare ställningstagande och därmed ett mer adekvat resultat. 
Svarsalternativet vet ej har även lagts till i enkäten för att undvika att påtvinga fram svar 
vilket är i enighet med Dahmström (2011, s. 158-160) kriterier för enkätuppbyggnad då 
det skapas en möjlighet för respondenten att inte ta något ställningstagande om den inte 
vill det. För att ytterligare minska påtvingande svar används udda antal svarsalternativ i 
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kontrast med jämna antal som enligt Ejlertsson (2005, s. 82) anses kunna påtvinga fram 
svar från respondenter om en åsikt de inte har.  
 
För att stärka enkätens trovärdighet inleddes enkäten med en kort presentation av oss 
författare och studiens relevans. I inledningen angavs också författarnas 
kontaktuppgifter för att ge respondenterna möjlighet att kontakta författarna vid 
eventuella frågor samt om de vill ta del av undersökningens resultat. Att lämna sina 
kontaktuppgifter påpekar Eliasson (2006, s. 42) vara viktigt eftersom det ökar 
trovärdigheten att forskaren står som ansvarig för undersökningen. Beskrivningen av 
syftet med undersökningen är kortfattat och förenklat eftersom ett avslöjande av 
huvudsyftet kan påverka respondenternas svar. Enkäten innehåller även USBEs logotyp 
i vänstra hörnet på första sidan av enkäten för att stärka trovärdigheten i enkäten då 
respondenterna lättare kan förstå för vilket syfte vi genomför studien. 

5.4.1	  Kodningsmetodik	  
När enkäten utformades, utformades även en kodningsmall, se appendix 2. Denna 
kodningsmall utgick ifrån hur svarsalternativen blev tilldelade siffror mellan 0 till 5. 
Varje svarsalternativ i enkäten delades in i en skala från instämmer inte alls till 
instämmer helt där kodningsmallen tilldelades en siffra som användes när 
sammanställning av enkäten gjordes. Instämmer inte alls tilldelades siffran 1 medan 
instämmer helt tilldelades 5 och de mellan 1 och 5 följde logisk ordning, vet ej 
tilldelades siffran 0. Vissa frågor/påståenden är byggda så att siffrorna för kodningen 
tilldelades i en annan ordning eftersom vissa frågor motsätter sig de karaktärsdrag 
enkäten ämnar utforska. Detta leder till att instämmer inte alls tilldelas 5 medan 
instämmer helt tilldelas 1 medan vet ej fortfarande kommer kodas med siffran 0. Denna 
typ av kodning kan göras då enkäten endast består oss av slutna frågor och kodningen 
ger därmed ett mer rättvist resultat än om enkäten bestod av öppna frågor där varje svar 
kan tolkas olika.  
 
Det är viktigt att vara noga när frågor och mall för kodning utformas eftersom frågorna 
ska utformas på ett sätt så att frågor som besvaras likgiltigt av respondenten rensas bort 
(Bryman och Bell, 2011, s. 254). För att urskilja om en respondent är likgiltig inför 
frågorna i enkäten har frågor eller påståenden ställts mot varandra och blivit kodade 
därefter (Bryman och Bell, 2011, s. 254). Exempelvis har frågor ställts som berör vad 
studenterna anser är det önskvärda i jämförelse med vad som anses vara önskvärt där 
Hofstede et al. (2010, s. 50) beskriver att det finns skillnader mellan dessa synsätt. Detta 
är viktigt när en forskare ska undersöka värderingar då det önskvärda representerar hur 
människor anser att världen borde vara är i jämförelse med det önskade som 
representerar hur människor vill ha det för sin egen del (Hofstede et al., 2010, s.51). 
Eftersom det finns en svag likhet mellan det önskvärda och det faktiska beteendet är det 
viktigt att ställa frågor som urskiljer det mest sanningsenliga (Hofstede et al., 2010, s. 
50). Detta kan ses i likhet med Jackson (2001, s. 1283) som benämner att det som 
forskare är viktigt att vid attitydundersökningar ställa frågor om hur andra i en liknande 
situation värderar exempelvis ett visst arbetssätt. När en individ utgår ifrån en annan 
person som har samma värderingar tenderar svaret till att vara mest sanningsenligt då 
skevheten i det önskade kontra det önskvärda minimeras (Jackson, 2001, s. 1283). För 
att försöka urskilja den korrekta sanningen har därför d enna enkätundersökning 
ställt frågorna/påståendena utifrån den föreställningen studenterna har om en student 
likt sig själv. 
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Eliasson (2006, s. 40) framhäver även risken med att använda negativa uttryckt och 
negationer då respondenterna lätt kan missuppfatta frågorna vilket därmed påverkar 
studiens validitet. Användandet av negationer har därför använts med försiktighet då 
egen erfarenhet har visar det vara komplicerat att besvara sådana frågor då det är svårt 
att förstå vad forskaren menar med den ställda frågan. Som Eliasson (2006, s. 40) även 
uttrycker bör forskare undvika ledande frågor då det kan påverka respondenten att svara 
på ett visst sätt, vilket vi håller med om och därför helt uteslutit denna typ av frågor. 

5.4.2	  Utformning	  av	  frågor	  
Forskningsfrågan har under studiens gång alltid varit utgångspunkten under arbetets 
gång. Att utgå ifrån forskningsfrågan: Vilka egenskaper bör stimuleras hos framtida 
arbetskraft för att skapa de förutsättningar som krävs för att vidmakthålla Lean 
Healthcare som en långsiktig effektiviseringsmetod ger arbetet en röd tråd. Vid 
konstruktionen av enkäten har forskningsfrågan legat som grund när varje fråga 
utformas, vilket även går i linje med Ejlertssons (2005, s. 46) rekommendationer vid 
konstruktioner av enkäter. Enkätundersökningen ämnar därför undersöka om de 
karaktärsdrag som finns bland urvalet återfinns inom svensk nationalkultur och 
sjukvårdskultur, både traditionsenlig organisationskultur samt inom de arbetssätt och 
den kultur som Lean Healthcare förespråkar.  
 
När sammanställning av frågorna och påståendena som skulle innefattas i enkäten skulle 
göras placerades de mer faktainriktade och därmed enklare frågorna och påståendena 
först för att sedan bygga på med allt mer komplexa frågor, ett upplägg som föredras och 
även rekommenderas av Eliasson (2006, s. 41). De inledande frågorna handlade om 
respondenten, så som frågor om kön, terminer studerade, geografiskt ursprung och ålder 
för att undersöka spridningen i urvalet och även för att respondenten skulle känna sig 
trygg i att besvara enkäten genom att svara på frågor som kunde anges konkret utifrån 
känd fakta (Dahmström, 2011, s. 164).   
 
De frågor som berörde samma ämne placerades tillsammans, vilket förespråkas av 
Eliasson (2006, s. 41). Då studien avser undersöka en grupp för att skapa en uppfattning 
om hur denna grupp tänker och agerar är kodningen viktig vilket Ejlertsson (2005, s. 
112) framhäver vara svårt att göra med öppna frågor då kodningen sker i efterhand och 
svaren därmed kan tolkas på olika sätt vilket ökar risken för att skevheter uppstår 
genom mätfel. Ejlertsson (2005, s. 111) påvisar fördelar med slutna frågor då de främst 
underlättar för respondenten eftersom det är enklare att svara och även enklare för 
forskaren att koda då svaren är jämförbara med varandra. Trovärdigheten ökar med 
slutna frågor eftersom risken för variation minskar och det är enklare att statistisk 
bearbeta svaren (Ejvegård, 2003, s. 54). Enkäten består därför genomgående av slutna 
frågor då finns flest fördelar med denna typ av utformning för att få ett så rättvisande 
resultat som möjligt. 
 
Enkätens första tio påståenden som respondenterna fick ta ställning till grundades på 
Hofstedes fem dimensioner kring nationalkultur där konstruktionen av 
undersökningsfrågorna ämnade undersöka om de värderingar som återfanns inom den 
svenska nationalkulturen även kunde påvisas hos studiens urval. Nedanstående tabell 
kring nationalkulturens forskningsfrågor klargör för de påståenden vi ville utforska med 
respektive fråga, se tabell 2. 
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Påståenden om 
Nationalkultur: 
Studenter likt dig själv: 

Vill undersöka om vårt urvals 
värderingar kännetecknas av: 

Tidigare forskning 
som berör 
forskningsfråga 

.. skulle vilja leva i ett 
samhälle utan olikheter 
.. vågar motsätta sig högre 
auktoriteter 

Låg maktdistans 
-Viljan till ett jämlikt 
samhälle 
-Emot styrande makter 
(auktoriteter) 

Hofstede et al., 2010, 
s. 98; Newman och 
Nollen, 1996, s. 774; 
Bochner och 
Hesketh, 1994, s. 
248  
 

.. undviker främmande 
situationer 
.. tycker om tydliga 
samhällsregler 

Högt osäkerhetsundvikande 
-Mindre behov av regler och 
ett strukturerat samhälle 
-Självsäkra i främmande 
situationer 

Hofstede et al., 2010, 
s. 235; Schneider 
och Mayer, 1991, s. 
316 
 

.. utgår från sitt egna bästa vid 
beslutstagande 
.. agerar utifrån andras 
förväntningar 

Hög individualism kontra hög 
kollektivism 
-Prioriterar ”jaget” 
-Medveten om individuell 
utveckling 

Hofstede et al., 2010, 
s.120; Lindkvist , 
1988, s. 27 

.. tar initiativ till att hjälpa 
medmänniskor 
.. låter magkänsla styra beslut 

Hög femininitet  
-Bryr sig om sina 
medmänniskor 
-Låter känslor styra 
 

Hofstede et al., 2010, 
s.174 

.. värnar om traditioner 

.. tycker om rutiner 
Har kortsiktig inriktning 
-Anser att den absoluta 
sanningen finns nu 
-Utgår från tidigare beslut 

Hofstede et al., 2010, 
s.174;  Wurstein, 
2007, s. 4 

Tabell	  2.	  Enkätfrågor	  kopplade	  till	  nationalkultur	  
 
Då nationalkultur sägs styra en individs beteende inom en organisation enligt Hofstede 
(2001, s. 52), Newman och Nollen (1996, s. 773) och Taras et al. (2011, s. 196) är det 
intressant att undersöka om nationalistiska karaktärsdrag kunde urskiljas i urvalets 
beteende inom en framtida organisation så som sjukvården. Nedanstående tabell, tabell 
3, kring organisationskulturella aspekter visar därför de faktorer studien ämnade 
undersöka för att kunna ta reda på om faktorer inom nationalkulturen påverkade 
urvalets arbetssätt och lärande och därmed deras beteende. Genom att ytterligare grunda 
påståenden utifrån nationalkulturens dimensioner ämnade studien återigen försöka 
antyda ett eventuellt samband mellan ett viss beteende och en viss kultur, varpå faktorer 
inom de nationalkulturella dimensionerna undersöktes en tredje gång för att se hur de 
kan påverka en individs ställningstagande till ett visst påstående. 
 
 
Påståenden om 
Organisationskultur; 
Studenter likt dig själv.. 

Vill undersöka om vårt urvals 
beteende karaktäriseras av: 

Tidigare forskning 
som berör 
forskningsfråga 

.. vill i framtiden arbeta inom en 
organisation  där de förväntas 
påverka beslut 

Låg maktdistans 
- Föredrar en platt 
organisationsuppbyggnad, 

Hofstede et al., 
2010, s.107; 
Bochner och 
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mindre koncentration av 
auktoritet 
- Känner att de kan påverka 
beslut inom organisationen 

Hesketh, 1994, s. 
253 

..blir stressade när det inte finns 
tydliga riktlinjer till hur arbetet 
ska genomföras 
  

Högt osäkerhetsundvikande 
-Arbetsrelaterad stress 
- Inställning till regler 

Hofstede et al., 
2010, s.234;  
 

..prioriterar 
organisationsresultatet framför 
egen vinning 

Låg individualism 
-Fokus på individuella 
arbetsuppgifter 
 

Hofstede et al., 
2010, s.120; 
Bochner och 
Hesketh, 1994, s. 
248 
 

.. prioriterar relationer framför 
arbetsuppgifter 
 

Hög femininitet  
-Arbetar för att leva 
-Föredrar relationsorienterade 
organisationer framför 
uppgiftsorienterade 

Hofstede et al., 
2010, s.211; 
Meeuwesen et al, 
2006, s. 65. 

 .. tar beslut som gynnar 
framtiden snarare än nuet 
 

Långsiktig inriktning 
-Prioriterar framtiden framför 
nuet 

Hofstede et al., 
2010, s.308 

Tabell	  3.	  Enkätfrågor	  kopplade	  till	  nationalkultur	  inom	  organisationer	  
 
Utifrån teorin kan sjukvårdens organisationskultur granskas. För att se om de teorier 
som finns påvisar den uppfattning urvalet har kring sjukvården ställdes frågor angående 
urvalets uppfattning om den svenska sjukvårdens kultur och struktur. Följande tabell, 
tabell 4, visar de tre frågor i enkäten som behandlar faktorer inom sjukvården och som 
enligt teorin sägs motsätta förändringar inom sjukvården. 
 

Frågor Ämnar undersöka Tidigare forskning som 
berört området 

Inom sjukvården finns det 
många smågrupperingar 
bland anställda?  

Kultur, subkulturer,  Martin och Siehl, 1983 

Sjukvården är hierarkiskt 
uppbyggd? 

Styrningssätt, hierarkier Alharbi et al., 2012 

Arbetssättet inom 
sjukvården är mekaniskt 
uppbyggt?  

Arbetssätt, mekaniskt Gustafsson, 1989 

Tabell	  4.	  Enkätfrågor	  kopplade	  till	  uppfattningar	  om	  sjukvården	  
 
Enkätens sista del, totalt 12 frågor, se tabell 5, behandlade det arbetssätt som 
förespråkas inom Lean Healthcare. Genom dessa frågor avser studien undersöka om det 
arbetssätt och den kultur som Lean Healthcare förespråkar anses vara godtycklig hos 
studieobjektet. Genom att undersöka deras nutida arbetssätt och lärande ville vi därför 
försöka urskilja liknelser med de metoder som används inom Lean-filosofin.   
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Frågor Ämnar undersöka Tidigare forskning som 
berört forskningsfråga 

Inför tentamen använder 
du dig av visuella verktyg, 
exempelvis mindmaps för 
att underlätta inlärning? 

Lean-verktyg, visuell 
kartläggning 

Mazzocato et al., 2010 

Du tycker om att utföra 
uppgifter utifrån bestämda 
ramar? 

Lean-verktyg, 
Standardisering 

Mazzocato et al., 2010;  

Du identifierar dagligen 
ting som kan förbättras? 

Lean-verktyg, 
problemlösning och 
förändring 

Mazzocato et al., 2010 

Du tycker om att 
genomföra analyser ? 

Lean-verktyg, Analys Mazzocato et al., 2010 

Du anser att visuell 
resultatuppföljning 
hämmar motivation? 

Lean-verktyg, visuell 
kartläggning 

Mazzocato et al., 2010 

Du tar gärna ledarrollen i 
olika situationer? 

Lean Healthcare, alla ska 
inta en ledarroll 

Sylvan, 2014; Poksiska et 
al., 2013 

Vid en arbetssituation 
tycker du om att ta beslut?  

Lean Healthcare, vill 
påverka beslut, top-down 
strategi 

Anhede och Lord, 2009; 
Alharbi et al., 2012; 
Gregory et al., 2008; Doss 
och Orr, 2007 

Du föredrar att en ledare 
kontinuerligt vägleder ditt 
arbete framför att en ledare 
agerar som ett bollplank?  

Lean Healthcare, 
ledaregenskaper där 
ledaren är bollplank 

Healthcare Executive, 
2012; Poksiska et al., 2013 

Föreställ dig följande 1. Lean Healthcare, 
medarbetare, gå till 
platsen, alla ska ha 
förståelse för problemet 

Brandao de Souza, 2009; 
Mazzacoto et al, 2010; 
Eriksson et al., 2012 

Om du fick välja skulle du 
hellre utföra uppgifter 
självständigt än i grupp? 

Lean Healthcare, team Campion et al., 2001, s. 
850 

I en grupp bör alla kunna 
utföra varandras uppgifter? 

Lean Healthcare, team Campion et al., 2011, s. 
850 

Föreställ dig följande 2. Lean Healthcare, egen 
initiativförmåga 

Herzberg, 1986; Angelis et 
al., 2011 

Tabell	  5.	  Enkätfrågor	  kopplade	  till	  arbetssättet	  inom	  Lean	  Healthcare	  

	  
5.4.3	  Variablernas	  skalenivå	  
När kvantitativ data ska samlas in finns det fyra olika nivåer för variabler att använda 
vilka är nominalskalenivå, ordinalskalenivå, intervallskalenivå och kvotskalenivå 
(Eliasson, 2006, s. 37). För de inledande frågorna som behandlar kön och termin har en 
normalskalenivå använts. Nominalskala kan endast användas för att skilja 
svarsalternativ och därmed inte rangordnas (Eliasson, 2006, s. 38), vilket passar 
enkätens inledande frågor. Resterande frågor i enkäten avser undersöka attityder och 
beteenden hos studieobjektet varpå en ordinalskalenivå är mest lämplig för denna studie 
enligt Eliassons (2006, s. 38) rekommendationer. Ordinalskalenivå rangordnar 
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alternativen utan exakt beskrivning mellan avstånden vilket en intervallskalenivån gör 
(Eliasson, 2006, s. 38). Kvotskalenivå kan likt intervallskalenivå rangordnas med lika 
stora skalsteg och har även en definierad nollpunkt (Eliassons, 2006, s. 38). Då denna 
studie avser mäta attityder och beteende och det därmed inte är lämpligt att rangordna 
svaren efter en bestämd skala valdes en ordinalskalenivå framför en kvotskalenivån. 

5.5	  Genomförande	  pilotstudie	  
Att genomföra en pilotstudie innebär att den undersökning forskaren ämnar genomföra 
testas av ett visst antal möjliga respondenter innan den realiseras för att samla in den 
data som lägger grunden för vidare analys (Eliasson, 2006, s. 42-43). Valet att 
genomföra en pilotstudie gjordes för att säkerställa att frågorna i enkätundersökningen 
uppfattades på det vis det var tänkt vilket även Ejlertsson (2005, s. 35) påpekar vara 
nödvändigt då han framhäver hur andra personer inte alltid uppfattar frågan så som 
författaren ämnat beskriva den vid utformningen av frågor. Pilotstudien genomfördes 
därför att säkerställa att den information som behövdes för vidare analys inhämtades på 
ett adekvat sätt.  
 
Pilotgruppen utgjordes av 8 studenter. Pilotgruppen besvarade pilotstudien och fick 
sedan utvärdera hur de uppfattade enkäten de besvarade. Eliasson (2006, s. 42-43) 
framhäver vikten av att genomföra en pilotstudie då det med sannolikhet bidrar till att 
den slutliga undersökningen får goda resultat genom de förbättringar som kan göras 
genom synpunkter från pilotgruppen. Pilotgruppen bads därför kommentera 
enkätformulärets utformning, språk, specifika frågor och dess helhet. Efter 
pilotundersökningens genomförande beaktades pilotgruppens synpunkter där en av 
åsikterna som framkom var att vissa frågeformuleringar var svåra att förstå, varpå dessa 
formuleringar ändrades. Enkätens utformning fick endast god kritik där enkätens språk 
och layout var lättförståeligt. 
 
Svaren från pilotundersökningen analyserades sedan i SPSS för att säkerställa att de 
svar som erhållits gick att analysera. När pilotgruppens analyserades i SPSS upptäcktes 
att frågan angående ålder inte ställts vilket ansågs vara nödvändigt för att säkerställa att 
spridningen inom urvalet var representativt för den rampopulation studien ämnar 
undersöka. En fråga angående respondentens ålder lades därför in i enkäten för att göra 
enkäten fullständig.  Enkäten blev även granskad av en lärare på statistiska intuitionen 
för att ytterligare stärka möjligheten för analys av de resultat enkäten ämnade utgöra. 
Lärare på den statistiska intuitionen godkände enkäten och menade att den var lämplig 
att använda för studiens ändamål varpå inga fler ändringar gjordes. 

5.6	  Genomförande	  av	  enkätundersökning	  
Utifrån genomförandet av pilotstudien konstaterades att enkäten tog i genomsnitt åtta 
minuter att genomföra. För att respondenterna skulle känna sig förberedda och ha 
kontroll inleddes enkäten med att det skulle ta cirka 8 minuter att genomföra och detta 
tidsintervall informerades även ansvarig lärare om.  
 
Två dagar avsattes för att genomföra enkätundersökningen och då Trost (2012, s. 17) 
påpekar betydelsen av en tidsplan för effektiviteten konstruerades ett tydligt schema för 
genomförande samt sammanställning och kodning av enkäterna. För att säkerställa att 
undersökningen skulle nå ut till den population studien ämnar undersöka kontaktades 
ansvarig lärare för respektive klass om tillåtelse och tid som bäst passade dem. 
Undersökningen valdes att genomföras i mitten av april då den tidpunkten var mest 
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lämplig för studieobjektet. För att effektivt kunna genomföra undersökningen 
konstruerades ett schema med tider och mötesplats för genomförandet av 
enkätundersökningen.  
 
Varje undersökningstillfälle inleddes med en presentation av oss författare, en 
förklaring av enkätens mening och att den undersökning de skulle genomföra var helt 
anonym och frivillig. Varför studiens syfte inte tydligt kunde anges förklarades då ett 
tydliggörande skulle kunna påverka resultatet av undersökningen. Istället för att delge 
syftet förklarades betydelsen av studien då studien kan underlätta för sjukvården och 
även dem, som framtida arbetskraft till sjukvården, inför de krav och förväntningar som 
ställs på ny arbetskraft till sjukvården. För att generera är rättvist resultat poängterades 
betydelsen av att svara så sanningsenligt som möjligt. Att vara noggranna med betoning 
av att enkäten var frivillig och kontakta ansvarig lärare för att inte störa undervisningen 
ansågs även vara viktigt och etiskt korrekt. 
 
För att veta hur många procent av rampopulationen som närvarade vid undersökningen 
räknades antal besvarade enkäter och jämfördes sedan med hur många som studerar på 
programmen. På läkarprogrammet besvarade 108 stycken respondenter 
enkätundersökningen vilket utgör 46 % av rampopulationen. På 
sjuksköterskeprogrammet besvarade 109 stycken respondenter enkätundersökningen 
vilket är 66 % av rampopulationen.  

5.7	  Access	  och	  Bortfall	  
Studenter i Umeå identifierades som ett relevant studieobjekt då Umeå utgör ett ultimat 
klimat vad gäller Lean Healthcare i sjukvården med hänsyn till priset ”bästa 
universitetssjukhus” som sjukhuset mottog år 2013 där deras effektivisering tack vare 
Lean Healthcare ansågs var en stor del av framgången. Genom att studera framtida 
arbetskraft till sjukvården i Umeå uppnåddes god access till målpopulationen då 
merparten studerar på Umeå universitet. Möjligheten att samla in data utan stora bortfall 
för att få ett rättvisande resultat innebär uppnådd access vilket är viktigt vid 
genomförandet av studier enligt Eriksson och Wiedersheim (2006, s. 131). Att 
minimera bortfall är av stor betydelse eftersom det innebär att forskaren inte kan uttala 
sig om de respondenter som ingår i bortfallet och därmed även deras åsikter, vilket kan 
vara avgörande för resultatet (Dahmström, 2011, s. 357-359; Japec et al., 2000, s. 9).     
 
När undersökningen genomfördes fanns en risk att inte samtliga inom urvalet skulle 
svara på enkäten vilket då skulle utgöra ytterligare bortfall (Ejlertsson, 2005, s. 25). Att 
en respondent inte genomför undersökningen på grund av frånvaro eller vilja benämns 
som externt bortfall (Ejlertsson, 2005, s. 25). De som inte närvarar kommer benämnas 
externt bortfall vilket kommer redovisar i empiriavsnittet. De respondenter som 
besvarar enkäten med att de inte växt upp i Sverige kommer också räknas som externt 
bortfall och även redovisas i empiriavsnittet. För att minimera bortfall närvarade 
författarna under undersökningen och kunde därmed uppmuntra de närvarande 
respondenterna att besvara enkäten och alla dess påståenden och frågor, dock med 
betoning på att utförandet var frivilligt.  
 
Förutom externt bortfall har det även tagits hänsyn till internt bortfall som innebär att 
frågorna i enkäten besvaras inkonsekvent av respondenter eller att respondenten 
utelämnar svar (Ejlertsson, 2005, s. 121). Ejvegård (1996, s. 52-52) anmärker att det 
finns flertal anledningar till varför ett internt bortfall kan uppkomma där exempelvis 



 
55 

 
 

respondenten inte uppfattat en fråga korrekt alternativt att det förekommer skevhet i 
enkäten. Dahmström (2011, s. 363) visar även att det kan vara svårt att identifiera varför 
internt bortfall uppstått då det är svårt för forskaren att veta varför respondenten inte 
valt att besvara frågan, dock poängterar han att några av de vanligaste orsakerna är 
glömska, okunskap och vägran.  
 
För att hantera problemet med internt bortfall har denna studie valt att följa Dahmströms 
(2011, s. 208) rekommendationer där forskaren ska ta bort en variabel om den saknar 
många svar och därmed räkna denna som internt bortfall. Att ta bort variabler med 
många bortfall görs för att de påståendena/frågorna inte kan anses vara representativa 
för populationen som studien ämnar undersöka eftersom det är för få som tagit ställning 
till påståendet/frågan. Dahmström (2011, s. 355-356) påpekar också att det inom internt 
bortfall existerar individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall innebär att 
respondenten inte besvarar enkäten medan partiellt bortfall innebär att endast vissa 
frågor i enkäten lämnas obesvarade (Dahmström, 2011, s. 355-356).  
 
De bortfall som uppkommit under undersökningen och som kan ha påverkat resultatet 
kommer redovisas i empiri och diskuteras i analys. När samma respondent valt att inte 
svara på två eller fler frågor kommer enkäten räknas som obesvarad och därmed ett 
internt bortfall, detta kommer då redovisas i empiriavsnittet. För att minimera bortfallet 
i undersökningen var noggrannheten i pilotundersökningen viktig där varje respondent 
fick diskutera hur de uppfattade frågan då en av de vanligaste anledningarna till partiellt 
bortfall är att respondenten misstolkar frågan (Jopec et al. 2000, s. 14). I 
enkätundersökningen finns vet ej med som ett svarsalternativ. Frågor och påståenden 
som visar att 20 % eller mer besvarat frågan med vet ej kommer varken presenteras i 
resultat eller analys då det påståendet/frågan inte kan antas visa på ett representativt 
utfall.  

5.7.1	  Bearbetning	  av	  enkäterna	  
När enkäterna inte använts för bearbetning har de befunnits i säkert förvar. Inga 
uppgifter som kan leda till respondenten finns heller inte med på enkäten för att 
säkerställa dess anonymitet. Studien är klar när skriftligt betygsprotokoll tillhandahållits 
författarna med examinatorns underteckning och uppsatsen blir då offentlig handling 
(Ejvegård, 2003, s. 136). När studien uppnått kriterierna för avslutad uppsats kommer 
enkäterna inte behöva användas igen varpå enkäterna kommer förstöras och slängas så 
ingen annan får tillgång till den information enkäterna innehåller. 
 
Valet av att dela ut enkätundersökningen fysiskt i pappersformat istället för elektronisk 
ledde till att resultatet fördes in manuellt för att omvandlas till elektronisk data. 
Microsoft Office Excel användes för att överföra svaren till elektronisk data där varje 
enkät behandlades var för sig för att undvika inmatningsfel. När svaren var omvandlade 
till elektronisk data omgrupperades svaren enligt den kodningsmall som i förhand blivit 
utformad. Enkäten bestod av en likertskala där svarsalternativen benämndes från 
instämmer inte alls till instämmer helt där även frågorna ställdes omvänt så 
respondenten inte skulle se ett mönster och besvara enkäten socialt önskvärt. Ejlertsson 
(2005, s. 70) framhäver att det är vanligt förekommande bland respondenter att svara 
socialt önskvärt och därmed överdriva svar för att passa in i de normer samhället 
speglar. För att ytterligare minimera önskvärda svar från de som besvarat enkäten 
avdramatiserades påståendena genom att ställa påståenden utifrån en grupps perspektiv 
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och inte enbart utifrån respondents perspektiv, vilket Ejlertsson (2005, s. 70-71) 
rekommenderar för att undvika skevheter i ställningstagandet. 
 
När svaren var inmatade och kodade i Microsoft Office Excel importerades data in i 
programmet SPSS för att kunna genomföra statistiska deskriptioner och analyser. I 
SPSS genomfördes deskriptiva analyser för att tydligt visa de resultat enkäten utgjorde. 
För att redovisa resultatet användes främst tabeller, medelvärde och median då dessa 
mätvärden ger ett adekvat resultat och en tydlig bild av svarsfördelningen. 

5.7.2	  Analys	  av	  enkäterna	  
Vid varje fråga var det intressant att se hur många som angett samma svarsalternativ 
vilket enligt Shiu et al. (2009, s. 529-530) bör undersökas med hjälp av frekvenser för 
att framställa tabeller som ger god basinformation samt är lätta att analysera. Vid 
frekvensredovisning är det enligt Churchill och Iacoucci (2005, s. 415) även 
intresseväckande att beräkna kumulerande frekvenser där ett procentmått visar hur 
många som svarat enligt ett viss svarsalternativ eller högre/lägre. Genom att beräkna 
kumulativa mått i undersökningen kan det påvisas hur stor andel av urvalet som i större 
utsträckning instämmer med enkätens påståenden. För att förtydliga resultatet kommer 
dessa kumulativa mått presenteras i löpande text och inte i specifika tabeller då det 
tillsammans med en förklaring avses förtydliga vad dessa kumulativa mått indikerar på.  
 
Att endast använda sig av frekvenser kan bli för detaljerat varpå det är vanligt bland 
forskare att analysera data med hjälp av median och medelvärde (Shiu et al., 2009, s. 
524). Median är det värde som befinner sig i mitten av fördelningen mellan 
svarsvärdena medan medelvärdet visar balanspunkten i fördelningen (Shiu et al., 2009, 
s. 524). I denna studie kommer median och medelvärde redovisas då det ger resultatet 
en enklare och tydligare bild av den genomsnittliga svarsfördelningen. För att visa på 
eventuella skillnader mellan spridningarna av svar presenteras även resultatet med hjälp 
av grafiska bilder och tabeller vilket går i linje med Shiu et als. (2009, s. 524) argument 
kring att grafiska bilder tydliggör resultat och eventuella samband  
 
Vid påståendena kring de nationalkulturella och organisationskulturella dimensionerna 
ämnar tre påståenden per dimension påvisa en respondenternas förhållningssätt till en 
viss dimension. För att undersöka om de olika dimensionerna maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, individualism, femininitet och kortsiktig inriktning indikerar ett 
samband, korrelation, kommer ett index skapas för varje dimension för att kunna 
identifiera om samband förekommer och eventuellt styrkan av dessa samband. Viktigt 
att poängtera är att en korrelation inte beskriver kausalitet som innebär att det beskriver 
orsakssamband, alltså den ena variabeln förklarar inte den andra. Att undersöka 
korrelation mellan de fem dimensionerna hos studieobjektet görs även för att kunna 
jämföra urvalet med de indikationer som sammanställs i figuren inför kommande 
analys, figur 8, där det beskrivs hur både Sverige och Japan förhåller sig olika till dessa 
dimensioner. Shiu et al. (2009, s. 560) rekommenderar att undersöka korrelationer som 
metod för att kunna urskilja samband mellan olika variabler, vilket är en bidragande 
orsak till att korrelationer används i denna studie.  
 
  



 
57 

 
 

6.	  Empiri	  
Detta avsnitt ämnar beskriva resultatet av enkätundersökningen. Resultatet presenteras 
med hjälp av olika figurer med tillhörande textförklaring för att på ett överskådligt sätt 
kunna urskilja eventuella samband och skillnader.  

6.1	  Respondenterna	  
Urvalet representerar respondenter från två studieinriktningar varpå denna fördelning 
tillsammans med ålder, kön och härkomst redovisas. Redovisning av fördelning, ålder 
och kön görs för att identifiera urvalets spridning och om de är representativa för 
populationen. Redovisning av urvalets härkomst görs för att visa hur många som inte 
kommer beaktas i resultat och analys då de inte uppnår kriterierna för studiens urval. 
 

6.1.2	  Bortfall	  studieinriktning	  
Urvalet representerades av studenter inom läkarprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammet. Inom läkarprogrammet besvarades enkäten av respondenter 
som studerar vid termin ett och termin två medan respondenterna från 
sjuksköterskeprogrammet studerar vid termin två och termin fyra. Enligt 
antagningsstatistik från universitets- och högskolerådet [UHR] (2014) studerar 235 
personer på läkarprogrammet vid en sammanslagning av termin ett och två. Liknande 
statistik finner vi för sjuksköterskeprogrammet där totalt 166 personer studerar under 
termin två och termin fyra (UHR, 2014).  
 
Enkäten besvarades av 108 respondenter från läkarprogrammet och 109 personer från 
sjuksköterskeprogrammet, vilket representerar 54 % av totalt antalet studenter inom de 
terminer som valts skulle besvara enkätundersökningen. Utifrån dessa siffror 
identifieras att totalt 184 personer inte besvarat enkäten som benämns externt bortfall. 
Antalet studenter som besvarade enkäten visar på en jämn fördelning mellan 
studieinriktningarna vilket kan avläsas i tabell 6.  
 
 

Studieinriktning och termin Antal Procentandel 
Läkare termin 1 61 28,1 
Läkare termin 2 48 22,1 
Skjutsköterska termin 2 52 24,0 
Sjuksköterska termin 4 56 25,8 
Totalt 217 100,0 

Tabell	  6.	  Fördelning	  inom	  studieinriktning	  

6.1.3	  Bortfall	  könsfördelning	  
Antagningsstatistik från universitets- och högskolerådet (2014) visar att urvalet bör 
representeras utav 53 % kvinnor och 47 % män på läkarprogrammen respektive av 75 % 
kvinnor och 25 % män på sjuksköterskeprogrammen. Som tabell 7 visar är männen 
underrepresenterade i urvalet med fem procentenheter för läkarprogrammet respektive 
åtta procentenheter för sjuksköterskeprogrammet. Denna underrepresentation bör inte 
påverka resultatet och urvalets förmåga att spegla sjukvårdsstudenters, vid Umeå 
universitets, arbetssätt och lärande.  
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 Studerar till 
Sjuksköterska Läkare 

Kön 
Kvinna 90 (83 %) 63 (58 %) 
Man 18 (17 %) 46 (42 %) 

Tabell	  7.	  Könsfördelning	  

6.1.4	  Bortfall	  åldersfördelning	  
Åldersfördelningen inom studiens urval bör enligt antagningsstatistik från universitets- 
och högskolerådet (2014) visa en åldersfördelning bland studenter inom 
läkarprogrammet där 70 % bör vara under 24 år, 23 % bör befinna sig i intervallet 
mellan 25-34 år och 7 % bör ha en ålder över 34 år. För sjuksköterskeprogrammet visar 
antagningsstatistik från universitets- och högskolerådet (2014) samma åldersintervall 
där urvalet bör bestå av 72 % som är under 24 år, 22 % bör ha en ålder mellan 25-34 år 
och 5 % bör ha en ålder över 34 år. Som tabell 8 visar representerar urvalet en spridning 
som är relativt enhetlig med antagningsstatistiken i samtliga ålderskategorier för både 
läkarprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet. 
 

                     Studerar till 
Sjuksköterska Läkare 

Ålder 
<24 78 (72 %) 81 (74 %) 
25-34 28 (26 %) 22 (20 %) 
>35 2 (2 %) 6 (6 %) 

Totalt 108 109 
Tabell	  8.	  Åldersfördelning	  

6.1.5	  Bortfall	  härkomst	  
Då studien ämnar undersöka hur studieobjektet påverkas av en viss kulturell kontext, 
svensk nationalkultur, kommer endast resultatet av de som ansåg sig själva vara 
uppväxta i Sverige presenteras. Av studiens urval besvarade sju respondenter att de inte 
vuxit upp i Sverige varpå dessa respondenter beaktas som bortfall då de inte 
representerar det studien ämnar undersöka. Kommande resultat kommer därför utesluta 
dessa sju respondenter för att redovisa ett adekvat resultat. 

6.2	  Kulturella	  karaktärsdrag	  
Nedan beskrivs resultatet från de frågor som studerade variabler som kan härledas till de 
fem dimensionerna: maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra 
maskulinitet, osäkerhetsundvikande och slutligen långsiktig kontra kortsiktig inriktning. 
Dessa fem dimensioner utgör nationalkulturen och påverkar även organisationskulturen 
enligt Hofstede (2001). För varje dimension ställdes tre påståenden där två påståenden 
relaterade till värderingar inom nationalkulturen och ett påstående som relaterade till 
beteende inom organisationskultur. I kommande tabeller kommer de påståenden som 
berör nationalkultur benämnas NK, exempelvis Maktdistans NK, där det betyder att 
påståendet behandlar maktdistans med hänsyn till värderingar inom nationalkultur. De 
påståenden som berör organisationskultur benämns med OK, exempelvis Maktdistans 
OK, som då innebär att påståendet behandlar maktdistans med hänsyn till beteende 
inom organisationskultur. För att identifiera vilken fråga som redovisas benämns varje 
fråga eller påstående med Q, som står för question, följt av det nummer frågan eller 
påståendet representerar.  
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Vet	  ej	   1	   2	   3	   4	   5	  

6.2.1	  Förhållningssätt	  till	  maktdistans	  
Maktdistans speglar hur personer uppfattar skillnader i makt och i vilken utsträckning 
de accepterar att makt fördelas ojämlikt. För att undersöka hur studieobjektet förhåller 
sig till maktdistans ställdes påståenden som representerade en låg maktdistans. Ett 
resultat av höga siffror visar att respondenterna anser att de vill leva i ett samhälle som 
speglas av få skillnader mellan fördelning av makt.  
 
Två av påståendena ämnade undersöka dimensionen maktdistans ur ett 
nationalkulturellt perspektiv, där ett påstående handlade om respondenterna skulle vilja 
leva i ett jämlikt samhälle och ett påstående om respondenterna vågar motsätta sig högre 
auktoriteter. För att se hur maktdistans speglar urvalets beteende i ett 
organisationskulturellt perspektiv ställdes ett påstående angående maktdistans med 
organisationskultur i åtanke. Påståendet om organisationskultur ämnar undersöka om 
respondenterna vill arbeta inom en organisation där de förväntas påverka beslut. Figur 9 
uppvisar hur respondenterna förhåller sig till en låg maktdistans där 169 stycken 
besvarat påståendet med en femma och 32 stycken med en fyra. Respondenterna 
instämmer därmed med påståendet då de besvarat frågan om låg maktdistans med höga 
siffror. För resterande två frågor om maktdistans förekommer en större spridning men 
fortfarande har många besvarat frågan med en fyra eller en femma är och medelvärdet 
är över 3. Den sista frågan gällande maktdistans visar att 20 respondenter besvarat 
frågan med vet ej som svarsalternativ.  
 

 Maktdistans NK 
Q5 

Maktdistans NK 
Q6 

Maktdistans OK 
Q15 

Medelvärde 4,77 3,68 3,72 
Median 5 4 4 
Antal besvarat 
fråga 

210 210 210 

Figur	  9.	  Förhållningssätt	  maktdistans 



 
60 

 
 

0	   6	   2	  6	  

49	   43	  
28	  

83	  

59	  
73	  

63	   63	  
79	  

8	  

34	  
24	  

1	  
8	  

Osäkerhetsundvikande	  NK	  Osäkerhetsundvikande	  NK	  Osäkerhetsundivkande	  OK	  

Vet	  ej	   1	   2	   3	   4	   5	  

 

6.2.2	  Förhållningssätt	  till	  osäkerhetsundvikande	  
De påståenden som behandlade osäkerhetsundvikande som ett resultat av en viss 
nationalkultur visar hur respondenterna förhåller sig till ostrukturerade situationer där 
resultatet av enkäten presenteras i figur 10. Det första påståendet om 
osäkerhetsundvikande och nationalkultur, som behandlar om studieobjektet undviker 
främmande situationer, visar ett medelvärde strax över 3,0. För det andra påståendet 
gällande osäkerhetsundvikande inom nationalkultur, som undersöker om studieobjektet 
tycker om tydliga samhällsregler, visar att en större del besvarat frågan med en etta (49 
stycken) eller en tvåa (83 stycken) vilket därmed visar ett lägre medelvärde än det första 
påståendet då medelvärdet för det andra påståendet är strax över 2. 
 
Det tredje påståendet ämnade undersöka hur studieobjektet förhåller sig till 
osäkerhetsundvikande inom organisationskultur och behandlade om studieobjektet blir 
stressade när det inte finns tydliga riktlinjer. Detta påstående visade likt det andra 
påståendet ur ett nationalkulturperspektiv på lägre svarsalternativ där 43 stycken 
besvarade påståendet med en etta och 59 stycken besvarade påståendet med en tvåa. Då 
fler av respondenterna har besvarat frågan med lägre siffror i jämförelse med högre 
siffror visar medelvärdet 2,54. 

 

 

 Osäkerhets- 
undvikande 
NK Q7 

Osäkerhets-
undvikande NK 
Q8 

Osäkerhets-
undvikande OK 
Q16 

Medelvärde 3,41 2,16 2,54 
Median 3 2 3 

Antal besvarat 
fråga 

210 210 209 

Figur	  10.	  Förhållningssätt	  osäkerhetsundvikande 
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6.2.3	  Förhållningssätt	  till	  individualism	  
Resultaten för de påståenden som ställdes angående respondenternas förhållningssätt till 
individualistiska karaktärsdrag presenteras i figur 11. För att skapa en uppfattning 
angående studieobjektets inställning till individualism ställdes två påståenden med 
nationalkultur i beaktan som undersökte hur studieobjektet tar beslut och om de då utgår 
ifrån sitt egna bästa vid ett beslutsfattande samt om de agerar utifrån andras 
förväntningar. Angående förhållningssättet till individualism och organisationskultur 
tog studiens urval ställning till hur respondenterna prioriterar organisationens resultat 
framför egen vinning. Resultatet som ses i figur 11 urskiljer en spridning som är jämn 
mellan de tre svarsalternativen då medelvärdet för alla tre påståenden ligger mellan 
3,01-3,43 samt visar ett medelvärde på 3 för samtliga påståenden. Det tredje påståendet 
angående individualismen ur ett organisationskulturellt perspektiv påvisar att 22 stycken 
respondenter angett vet ej som svarsalternativ. 
 

 

6.2.4	  Förhållningssätt	  till	  femininitet	  	  
För att undersöka studieobjektets förhållningssätt till de karaktärsdrag som påvisar 
femininitet inom samhällen och organisationer ställdes tre påståenden gällande 
karaktärsdrag inom denna dimension. I figur 12 kan det avläsas att det första påståendet 
besvarats med höga siffor då 85 stycken besvarat frågan med en fyra och 101 besvarat 
frågan med en femma. Det andra påståendet kring nationalkultur visar att en mindre 
andel respondenter angett en femma (11 stycken) och en högre andel fyra (96 stycken). 
Däremot har även en betydligt högre andel besvarat frågan med en trea, 86 stycken i 
jämförelse med det första påståendet där endast 21 stycken angett en trea.  De 
påståenden urvalet har besvarat som tar hänsyn till nationalkultur behandlar om 

 Individualism 
NK Q9 

Individualism 
NK Q10 

Individualism 
OK Q17 

Medelvärde 3,30 3,01 3,43 
Median 3 3 3 
Antal besvarat 
fråga 

210 210 209 

Figur	  11.	  Förhållningssätt	  till	  individualism 
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respondenterna tar initiativ till att hjälpa medmänniskor och om de tar beslut baserade 
på magkänsla. Påståendet som tar hänsyn till organisationskultur och femininitet 
behandlar om respondenterna prioriterar relationer framför arbetsuppgifter. För detta 
påstående som utgår från ett organisationskulturellt perspektiv har 86 stycken besvarat 
frågan med en trea, 55 stycken med en fyra och 19 stycken med en femma.  
 
 
 

 

	  

6.2.5	  Förhållningssätt	  kortsiktig	  inriktning	  
De tre påståenden som identifierar om studieobjektet har en kortsiktig inriktning visar 
på ett resultat med stor spridning, se figur 13. De två första påståendena inom kortsiktig 
inriktning tar hänsyn till nationalkultur och behandlade om studieobjektet tycker om 
rutiner samt värnar om traditioner. Det tredje påståendet inom kortsiktig inriktning med 
organisationskultur i beaktan ställdes utifrån om respondenterna tar beslut som gynnar 
framtiden snarare än nuet.  
 
Både medelvärdet och medianen skiljer mellan alla tre påståenden. Medelvärdet, 4,01, 
för det första påståendet som berör nationalkultur är det medelvärde som är högst av 
dessa tre. Det medelvärde som är lägst, 3,08, är det som berör kortsiktig inriktning inom 
organisationskultur. Märkvärt för resultatet kring kortsiktig inriktning är att 14 st angett 
vet ej som svarsalternativ för påståendet kring kortsiktig inriktning inom 
organisationskulturellt beteende. 
 

 Femininitet NK 
Q11 

Femininitet 
NK Q12 

Femininitet 
OK Q18 

Medelvärde 4,36 3,48 3,22 
Median 4 4 3 
Antal besvarat 
fråga 

210 210 210 

Figur	  12.	  Förhållningssätt	  femininitet 
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6.2.6	  Samband	  mellan	  olika	  dimensioner	  
För att undersöka om det förekommer någon korrelation, samband, mellan de fem 
dimensionerna maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism, femininitet och 
kortsiktig inriktning har ett index skapats för varje dimension för att sedan kunna 
undersöka korrelationen. Indexet har skapats genom att för varje dimension slagit 
samman de sammanlagda svaren från respondenterna, alltså de totala svaren för de tre 
påståendena inom varje dimension. De index som skapas kan sedan statistiskt 
analyseras för att utgöra om korrelation och i så fall hur stark korrelation som 
förekommer mellan de variabler, dimensioner, som valts att undersökas.  
 
I Tabell 9 kan observeras att det inte förekommer några starkare korrelationer där den 
starkaste korrelationen är mellan osäkerhetsundvikande och kortsiktig inriktning som är 
-0,377 vilket innebär en svag negativ korrelation. En negativ korrelation innebär 
respondenter som svarat högt på den ena dimensionen har svarat lågt på den andra 
dimensionen. De andra dimensionerna har mycket svaga korrelationer vilket innebär att 
de inte förklarar ett samband mellan varandra. Med andra ord har de respondenter som 
svarar med höga värden på en dimension inte svarat med höga värden på en annan 
dimension alternativt har de respondenter som svarar lågt på en dimension inte svarat 
lågt på en annan dimension.  
 
 
 

 Kortsiktig 
inriktning 
NK Q13 

Kortsiktig 
inriktning 
NK Q14 

Kortsiktig 
inriktning 
OK Q19 

Medelvärde 4,01 3,31 3,08 
Median 4 3 3 
Antal besvarat 
fråga 

210 210 210 

Figur	  13.	  Förhållningssätt	  kortsiktig	  inriktning 
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Makt- 
distans 

Osäkerhets- 
undvikande Individualism Femininitet Kortsiktig 

inriktning 

Maktdistans 

Pearson 
Korrelation 1 ,144 ,134 ,124 -,007 

Sig. (2-tailed)  ,056 ,087 ,103 ,928 
Antal 183 177 165 175 174 

Osäkerhets- 
undvikande 
 

Pearson 
Korrelation ,144 1 ,049 -,042 -,377 

Sig. (2-tailed) ,056  ,513 ,567 ,000 
Antal 177 201 177 191 188 

Individualism 

Pearson 
Korrelation ,134 ,049 1 ,060 -,178 

Sig. (2-tailed) ,087 ,513  ,430 ,019 
Antal 165 177 183 177 173 

Femininitet 

Pearson 
Korrelation ,124 -,042 ,060 1 ,067 

Sig. (2-tailed) ,103 ,567 ,430  ,366 
Antal 175 191 177 199 186 

Kortsiktig 
inriktning 

Pearson 
Korrelation -,007 -,377 -,178 ,067 1 

Sig. (2-tailed) ,928 ,000 ,019 ,366  
Antal 174 188 173 186 194 

Tabell	  9.	  Korrelationer	  kulturella	  dimensioner	  

6.3	  Uppfattning	  om	  sjukvården	  
För att kunna undersöka studieobjektets uppfattning kring den svenska sjukvården 
ställdes frågor gällande de attribut som enligt teorin finns inom sjukvården i dagsläget.  

6.3.1	  Subkulturers	  existens	  	  
Den första frågan behandlade respondenternas medvetenhet kring subkulturers existens 
inom svensk sjukvård. Majoriteten, 58 % besvarade antingen med en femma (80 st) 
eller en fyra (43 st), se svarsfördelningen i figur 14, vilket visar att de hade en 
uppfattning om att det existerar grupperingar inom sjukvården.  
 

 
Figur	  14.	  Subkulturers	  existens	  
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6.3.2	  Förekomsten	  av	  hierarkier	  
Ytterligare en fråga som berörde studieobjektets uppfattning kring sjukvården 
behandlade förekomsten av hierarkier i svensk sjukvård. 72 % besvarade frågan med en 
femma (86 stycken) alternativt en fyra (65 stycken) vilket visar att majoriteten av 
respondenterna instämmer med att sjukvården är hierarkiskt uppbyggd, svarsfördelning 
i figur 15.  

 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  
 

6.4	  Kompabilitet	  med	  Lean	  Healthcare	  
Då bidraget med studien är att underlätta för den svenska sjukvårdens implementering 
av Lean Healthcare hos framtida arbetskraft är det nödvändigt att veta hur 
studieobjektet förhåller sig till de arbetsmetoder Lean Healthcare förespråkar. Följande 
resultat kommer därför behandla hur studieobjektet förhåller sig till dessa 
arbetsmetoder, deras inställning till ledarskap samt hur deras syn på teamarbete är.  

6.4.1	  Arbetsmetoder	  kompatibla	  med	  Lean	  Healthcare	  
Då Lean Healthcare förespråkar visuella och standardiserade arbetsmetoder ämnade 
studien klargöra om studieobjekt använder sig av liknande metoder vid inlärning. 
Respondenterna fick därför besvara i vilken utsträckning de använder sig av mindmaps 
eller liknande verktyg för inlärning av kunskap. I figur 16 kan det avläsas att en stor del 
inte instämmer med att de använder sig av mindmaps eller liknande verktyg då 87 
stycken respondenter besvarat frågeställningen med instämmer inte alls vilket visar på 
att det inte använder mindmaps som en visuell arbetsmetod vid inlärning.  
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Figur	  15.	  Hierarkiers	  existens 
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Figur	  16.	  Visuell	  inlärning	  

 
 
Lean Healthcare förespråkar även standardiserade arbetsmetoder där figur 17 speglar att 
urvalet föredrar denna typ av arbetsmetod då endast 4 stycken besvarat frågeställningen 
med en etta och 16 stycken besvarat frågeställningen med en tvåa. En majoritet har 
därför besvarat frågeställningen med en fyra (87 stycken) eller en femma (47 stycken). 
 

 
Figur	  17.	  Standardiserat	  arbetssätt	  

 
Lean Healthcare handlar om att kontinuerligt finna nya lösningar och möjligheter för att 
utveckla och effektivisera det arbetssätt som används. På frågan som ställdes angående 
hur urvalet dagligen identifierar problemområden som kan förbättras kan det i figur 18 
avläsas att en stor del av respondenterna besvarat frågan med en fyra (66 stycken) eller 
en femma (36 stycken) vilket visar att studieobjektet instämmer med att de identifierar 
områden som kan förbättras. 
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Figur	  18.	  Problemidentifiering	  

 
På frågan om urvalet tycker om att genomföra analyser visar figur 19 en spridning 
mellan att urvalet inte instämmer och att de instämmer. Därmed kan det observeras att 
65 respondenter har besvarat frågeställningen med en trea och i jämförelse med att 84 
respondenter besvarat frågeställningen med en fyra (62 stycken) eller en femma (24 
stycken) vilket visar en riktning till att studieobjektet instämmer med frågeställningen 
och därmed föredrar att genomföra analyser.   
 

 
Figur	  19.	  Vilja	  till	  att	  analysera	  

 

6.4.2	  Ledarroller	  och	  beslutstagande	  
Då ledaren är viktig för att lyckas med Lean Healthcare är det även av betydelse att ha 
en uppfattning hur studieobjektet förhåller sig till de ledaregenskaper Lean Healthcare 
förespråkar samt identifiera vilken typ av ledare urvalet föredrar. På den fråga som 
undersökte hur de själva ser sig som ledare och om de brukar inta en ledarroll kan det 
genom figur 20 avläsas att 68 respondenter besvarat frågeställningen med en fyra och 
26 respondenter besvarat frågeställningen med en femma. Däremot har även 72 stycken 
besvarat frågeställningen med en trea. Detta visar på ett resultat där en minoritet har 
svarat att de inte instämmer med att de brukar inta ledarroller då dessa respondenter 
angett en etta eller en tvåa.  
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Figur	  20.	  Vilja	  till	  att	  inta	  ledarroller	  

 
I figur 21 synliggörs att en stor del har angett en fyra (71 stycken) alternativt en femma 
(33 stycken) vilket visar att en stor del av studieobjektet föredrar att ha en ledare som 
bollplank kontra en ledare som kontinuerligt vägleder arbetet.  
 

 
Figur	  21.	  Ledare	  som	  bollplank	  

 
Resultatet av den fråga som visade hur urvalet förhåller sig till att ta beslut visas i figur 
22. Från resultatet kan det observeras att en stor del har besvarat frågeställningen med 
en fyra (86 stycken) alternativt en femma (23 stycken) vilket visar att respondenterna 
instämmer med att de tycker om att påverka beslut. En relativt stor del (77 stycken) av 
respondenterna har besvarat denna fråga med en trea.  
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Figur	  22.	  Tycker	  om	  att	  ta	  beslut	  

 

6.4.3	  Teamarbete	  
Eftersom teamarbete är vanligt förkommande inom Lean Healthcare är det intressant att 
veta urvalets inställning till teamarbete. Frågan som ställdes angående om 
respondenterna föredrar att arbeta självständigt i jämförelse med att arbeta i grupp visar 
på en svarsfrekvens med jämn spridning mellan instämmer och instämmer inte, se figur 
23. Denna jämna spridning synliggörs även i resultatet av enkätens andra fråga kring 
teamarbete. Även detta resultat ses i figur 23, där det kan urskiljas att en liknande del av 
respondenterna besvarat frågan med en trea, en fyra eller en femma. Som figur 23 visar 
följer staplarna för dessa två frågor samma mönster, alltså båda frågorna angående team 
indikerar lika svar.  
 

 
Figur	  23.	  Teamarbete	  

 
För att skapa en uppfattning hur studieobjektet arbetar när det uppkommer problem 
formulerades ett scenario som respondenterna fick ta ställning till. Lean Healthcare 
förespråkar att varje medarbetare själva ska undersöka problemet för att skapa sig en 
uppfattning och därmed kunna finna en effektiv lösning. Scenariot som ämnade urskilja 
detta var: “En medarbetare förklara ett problem och vill diskutera en lösning med dig. 
Trots förklaringen av problemet vill du själv undersöka situationen för att sedan 
tillsammans diskutera en lösning.”. I figur 24 kan det observeras att en stor del har 

3	   8	   13	  

77	  
86	  

23	  

Vet	  ej	   1	   2	   3	   4	   5	  

Antal	  besvarande	  

2	  
13	  

36	  

76	  

59	  

27	  

4	  

16	  

49	  
54	  

64	  

23	  

Vet	  ej	   1	   2	   3	   4	   5	  

Vill	  arbeta	  i	  team	   Vill	  kunna	  genomföra	  allas	  uppgifter	  



 
70 

 
 

besvarat frågan med en fyra (88 stycken) eller en femma (50 stycken) vilket visar att 
studieobjektet instämmer med att de själva vill undersöka problemet. 
 

 
Figur	  24.	  Vill	  skapa	  egen	  förståelse	  för	  problem	  
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7.	  Analys	  och	  diskussion	  
Detta avsnitt ämnar beskriva och analysera skillnader och likheter mellan resultatet av 
redovisad empiri och de teorier vi grundat vår studie på. Analysen diskuterar därmed 
hur studiens resultat kan relateras till tidigare forskning för att sedan inför 
nästkommande avsnitt klargöra grunden för de slutsatser och rekommendationer som 
denna studie bidrar med. 

7.1	  Analys	  av	  bortfall	  
Inom den rampopulation som beräknades delta i enkätundersökningen förekom ett 
bortfall på 46 %. Utifrån studiens bortfall är det anmärkningsvärt att belysa risken av att 
urvalet som anses spegla sjukvårdsstudenter vid Umeå universitet kan visa på skevheter. 
Trots ett stort bortfall anses urvalet vara representativt för den grupp som ska 
representera studenter inom sjukvårdsprogrammen vid Umeå universitet då både 
åldersspridningen och könsspridningen visar en förväntad spridning i enighet med 
antagningsstatistiken med viss avvikelse gällande männens fördelning och 
representationen av den äldsta åldersgruppen. Denna avvikelse anses däremot inte 
påverka resultatet av studien.    
 
Då siffror angående studieobjektets ursprung inte har identifierats är det svårt att närmre 
analysera denna aspekt men då det framkom att endast 3 % av respondenterna inte var 
uppväxta i Sverige bör inte detta bortfall påverka resultatet, då det är en liten andel av 
det totala urvalet. 

7.2	  Maktdistansens	  inverkan	  på	  framtida	  arbetskraft 
Dimensionen maktdistans förklarar Hofstede et al. (2011, s. 53) spegla den kulturella 
acceptansen av sociala ojämlikheter som förekommer inom ett samhälle eller inom en 
organisation. Då studien ämnade undersöka acceptansen av sociala ojämlikheter ställdes 
ett första påstående som berörde denna aspekt av maktdistans relaterat till 
nationalkultur. Svaret på detta påstående indikerar en riktning till att acceptansen av 
sociala ojämlikheter är låg bland respondenterna då en övervägande majoritet, 97 %, 
besvarade frågan med antigen en fyra (32 stycken) eller en femma (169 stycken). 
Resultatet visar därmed att urvalet instämde med påståendet till att de ville leva i ett 
jämlikt samhälle.  Viljan till att leva i ett jämlikt samhälle kan anses representera det 
önskvärda vilket enligt Hofstede et al. (2010, s. 51) inte alltid visar den rätta 
verkligheten då det önskvärda inte alltid speglar det som förklarar hur människor 
faktiskt förhåller sig till varandra (Hofstede et al., 2010 s. 51).  
 
För att undersöka det verkliga förhållandet till sociala ojämlikheter undersöktes 
instämmandet till ytterligare ett karaktärsdrag som speglade låg maktdistans då 
studieobjektet fick ta ställning till om de vågade motsätta sig högre auktoriteter. Ett 
motsättande av högre auktoriteter indikerar enligt Hofstede et al, (2010, s. 98) och 
Newman och Nollen (1996, s. 774) på en låg maktdistans vilket synliggörs i färre 
samhällsklasser och färre skillnader i samhället. Då insamlad data visar att 60 % av 
urvalet besvarat påståendet med en fyra (91 stycken) eller en femma (34 stycken) 
indikerar det att respondenterna vågar motsätta sig högre auktoriteter varpå urvalet 
bekräftar de föreställningar som finns inom den svenska nationalkulturen där den låga 
maktdistansen resulterar i att högre auktoriteters beslut ifrågasätts (Hofstede et al., 
2010, s. 87).  
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Det tredje påståendet som kunde härledas till låg maktdistans undersökte 
respondenternas instämmande till att i framtiden vilja arbeta inom en organisation där 
de förväntas påverka beslut. Resultatet av insamlad data visar ett medelvärde på 3,72 
vilket indikerar att studenter inom läkarprogrammet respektive 
sjuksköterskeprogrammet i framtiden sannolikt vill arbeta inom en organisation där de 
förväntas påverka beslutstagandet. Resultatet samstämmer därför med de teorier som 
finns kring den svenska organisationskulturens förhållningssätt till maktdistans. 
Anmärkningsvärt för resultatet är däremot att 20 respondenter, 10 %, inte tagit ställning 
till påståendet gällande maktdistans ur ett organisationskulturellt perspektiv då de 
besvarat påståendet med vet ej. Vad detta beror på är svårt att fastställa då det inte 
funnits möjlighet att ställa följdfrågor men då frågan är ställd utifrån en oviss situation 
kan frekvensen av antal respondenter som besvarat påståendet med vet ej kopplas till 
påståendets beroende av en kontext. Trots att ett stort antal valt att inte visa något 
ställningstagande visar en majoritet av urvalet en vilja till att förväntas påverka beslut 
varpå urvalet kan antas inneha egenskaper som är enhetliga med de karaktärsdrag som 
återfinns inom låg maktdistans.  

7.2.1	   Hur	   inställningen	   till	   låg	   maktdistans	   påverkar	   arbetsmetoder	   inom	   Lean	  
Healthcare 
Spridningen av svarsalternativen för låg maktdistans kan jämföras med de enkätfrågor 
som behandlar viljan till att ta egna beslut, inta ledarroller samt jämföras med den 
enkätfråga som behandlar olika typer av ledarstilar då dessa tre enkätfrågor direkt 
påverkas av karaktärsdrag inom maktdistans.  

7.2.1.1	  Eget	  beslutstagande	  
Enligt Gregory et al. (2008, s. 674) förväntas medarbetare inom Lean Healthcare 
ständigt ta nya beslut för att kontinuerligt förbättra arbetsflöden. Respondenternas 
egenskaper som ses i enighet med låg maktdistans när de inom organisationer förväntas 
påverka beslut går därför hand i hand med den enkätfråga som ställdes för att undersöka 
studieobjektets vilja till att ta egna beslut. Insamlad data visar att av endast 10 % 
besvarat frågan med en etta (8 stycken) eller tvåa (13 stycken) vilket indikerar att endast 
en liten grupp respondenter motsätter sig viljan till att ta beslut. Majoriteten av 
respondenterna påvisar därför en vilja till att ta egna beslut vilket enligt Parker (2003, s. 
622) gynnar organisationsutfallet då en medarbetares utförande främst påverkas av dess 
självständighet till att vilja ta egna beslut.   

7.2.1.2	  Antagandet	  av	  ledarroller	  
Viljan till att ta beslut kan även sammankopplas med viljan till att inta ledarroller. Ett 
lågt förhållningssätt till maktdistans som i denna undersökning visar att respondenterna 
föredrar att ta beslut kan därför sammanlänkas till den enkätfråga som ämnade 
undersöka om urvalet gärna tar sig an ledarroller. Insamlad data visar att en stor del, 44 
%, av urvalet besvarat frågan med en fyra (68 stycken) eller en femma (26 stycken) 
vilket indikerar att studieobjektet föredrar att ta sig an ledarroller. Samtidigt visar 
resultatet att 34 % (72 stycken) besvarat frågan med en trea vilket indikerar ett neutralt 
ställningstagande till att ta sig an ledarroller. Trots det neutrala ställningstagande vill en 
större del ta sig an ledarroller i jämförelse med den del som inte vill ta sig an ledarroller, 
vilket indikerar en positiv riktning till att ta sig an ledarroller bland respondenterna i 
urvalet. 
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Viljan att ta sig an ledarroller anses gynna sjukvården då Doss och Orr (2007, s. 5) 
förklarar hur implementeringen av Lean Healthcare inneburit att större ansvar läggs på 
varje medarbetare där det ställs högre krav på att inta ledarroller och leda sitt eget 
arbete. Då en stor del av framtida arbetskraft påvisat en inställning till att vilja ta sig an 
ledarroller kan detta resultera i en enklare transformation till att framtida arbetskraft tar 
sig an de ledarroller som finns inom sjukvården som ett resultat av implementeringen av 
Lean Healthcare. Implementeringen av Lean Healthcare har inneburit minskade direktiv 
från ledning där varje medarbetare ses som en ledare som ska inspirera andra genom ord 
och handlingar varpå det är en till fördel om framtida arbetskraft är bekväm i en 
ledarroll och naturligt intar ledarroller vilket påvisats till stor del av enkätstudiens 
resultat (Doss och Orr, 2007, s. 5; Sylvan, 2013).  

7.2.1.3	  Föredragen	  ledarstil	  
Då urvalet visar en vilja till att ta sig an ledarroller är det även intressant att urskilja 
vilken typ av ledarstil de föredrar.  Lean-filosofin som inneburit mindre tydliga direktiv 
från ledning utgår enligt teorin från en konstruerad topp-down strategi där varje 
medarbetare trots att de själva inte innehar en ledarroll bör vara närvarande vid 
beslutstaganden (Anhede och Lord, 2009). Från att ledarskapet inom sjukvården 
tidigare förespråkat ledare som övervakar och kontrollerar medarbetarna har ledarskapet 
allt mer övergått till att stötta medarbetarna där ledaren ska vara synlig i den dagliga 
verksamheten (Poksiska et al., 2013, s. 896). För att undersöka ställningstagandet till 
vilken ledarskapsstil som förespråkas av urvalet ställdes en enkätfråga där dessa två 
ledarskapsstilar, en övervakande ledare eller en stöttande ledare, ifrågasattes.  
 
Resultatet av enkätfrågan visar att hälften av urvalet instämmer med att en ledare bör 
fungera som bollplank snarare än att en ledare ska ge tydliga direktiv. Likt förgående 
fråga gällande viljan att ta sig an ledarroller ställer sig en relativt stor del (30 %) av 
respondenterna neutrala inför frågan om de föredrar en ledare som bollplank kontra en 
ledare som ger tydliga direktiv då de angett en trea som svarsalternativ (62 stycken). Att 
särskilja vad det neutrala ställningstagandet beror på kan inte göras utifrån det data som 
insamlats men resultatet anses inte i allt för stor grad påverka urvalets representation av 
vilken ledarstil som föredras då endast 17 % (36 stycken) antigen besvarat frågan med 
en tvåa eller etta vilket skulle indikera att de motsätter sig en ledare som bollplank. Då 
teorier kring Lean Healthcare är kompatibla med den typ av ledare som framtida 
arbetskraft föredrar bör sjukvården framhäva detta och redan från start uppmuntra 
framtida arbetskraft till att själva anamma denna typ av ledarstil där en stor del av 
arbetet grundar sig på att medarbetarna bör ta eget ansvar.  
 
Utifrån ovanstående analys och diskussion påvisas det att låg maktdistans genererar ett 
positivt samband med flera av karaktärsdragen inom de arbetsmetoder som förespråkas 
av Lean Healthcare.  Resultatet påvisar dessutom att framtida arbetskraft instämmer 
med de karaktärsdrag inom låg maktdistans som genomsyrar den svenska 
nationalkulturen. Resultatet av inställningen till maktdistans underlättar därmed en 
integration mellan det arbetssätt som förespråkas av Lean Healthcare och arbetssättet 
hos framtida arbetskraft. 

7.3	  Individualismens	  inverkan	  på	  framtida	  arbetskraft 
Hofstede et al. (2011, s. 119) beskriver individualismen som en kulturell dimension där 
människor kännetecknas av en vilja till självständighet i jämförelse med kollektivismen 
där varje individ anses vara beroende av lojaliteten inom en grupp, exempelvis sin 
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familj eller sina kollegor. När ett samhälle är kollektivistiskt uppbyggt skapas 
identiteten utifrån grupptillhörighet till skillnad från de egna föreställningarna som 
skapar identiteten hos individer inom ett individualistiskt samhälle (Hofstede et al., 
2011, s. 119). Då det svenska samhället enligt Hofstede (2001, s. 215) påvisat 
individualistiska karaktärsdrag ämnade enkäten undersöka om även urvalet instämde 
med de påståenden som kunde härledas till individualismen. 
 
Resultaten för de påståenden som kopplade samman kulturella karaktärsdrag med 
individualismen visar på en jämn spridning av svarsalternativen mellan alla tre 
påståenden. Huruvida urvalet däremot instämmer med de förhållningssätt och arbetssätt 
som genomsyrar ett individualistiskt samhälle och en individualistisk organisation är 
däremot svårt att avgöra då ett medelvärde mellan 3,01-3,43 och en median på 3 för 
samtliga tre påståenden indikerar ett neutralt ställningstagande mellan instämmer helt 
och instämmer inte alls. Anmärkningsvärt för resultatet är att ett tjugotal respondenter 
inte tagit någon ställning till påståendet som innefattade individualistiska karaktärsdrag 
inom en organisation. Det kan därför ifrågasättas om dessa respondenter inte förstått 
frågan och därmed angett vet ej. Har respondenterna inte förstått frågan indikerar detta 
missförstånd på att de respondenter som besvarat frågan kan ha tolkat frågan olikt varpå 
resultatet av dem som valt att ta ett ställningstagande kan visa på skevheter.  
 
Trots eventuella skevheter inom det påståendet som relaterades till 
organisationskulturella aspekter kan resterande två påståenden kring individualismen 
användas för att tolka urvalets inställning till individualistiska karaktärsdrag. Att 
studiens urval har en neutral inställning till de individualistiska karaktärsdragen går i 
linje med Lindkvist (1988, s. 27) som påvisar hur det svenska organisationsbeteendet 
kännetecknas av en kombination mellan individualistiska och kollektivistiska 
karaktärsdrag. Denna kombination av en individualistisk kollektivism utgörs enligt 
Lindqvist (1988, s. 27) av att individer anses vara självständiga i sitt arbete samtidigt 
som grupptillhörigheten inom organisationer är av stor vikt.  
 

7.3.1	   Hur	   inställningen	   till	   individualismen	   kontra	   kollektivismen	   påverkar	   de	  
arbetsmetoder	  som	  förespråkas	  inom	  Lean	  Healthcare 
För att analysera hur inställningen till de individualistiska kontra kollektivistiska 
karaktärsdragen kan kopplas samman med teorier inom Lean Healthcare jämförs 
resultatspridningen av dessa påståenden med de enkätfrågor som direkt kan anses 
påverkas av de värderingar och antaganden som karaktäriserar ett individualistiskt 
kontra kollektivistiskt samhälle.  
 
Utifrån Hofstedes (2001, s. 215) studie påvisar den svenska kulturen en hög anknytning 
till karaktärsdragen som samstämmer med individualism medan Japan, som Lean 
Healthcare har sitt ursprung från, speglar ett mer kollektivistiskt samhälle. Hofstede et 
al. (2011, s. 119) framhäver hur ett kollektivistiskt samhälle kännetecknas av stark 
lojalitet då människor redan vid födseln söker sig till grupper med stark 
sammanhållning. Att tillhöra en grupp med stark sammanhållning kan enligt Ponzet et 
al. (2009) liknas med sjukvårdens önskade arbetssätt och Lean Healthcare där det 
ständigt arbetar i team för att rädda människors liv. James-Moore och Gibbons (1997, s. 
900) påvisar i enighet med Ponzet (2009) hur teambaserade arbetssätt är essentiellt 
inom Lean Healthcare där mångkunnig arbetskraft bör kombineras och arbeta 
sammansvetsats för att uppnå lyckat organisationsutfall.  
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De kollektivistiska karaktärsdragen kan utifrån Hofstede et al. (2011, s.119) och 
Triandis (1996, s. 410) direkt relateras till en känsla av grupptillhörighet som återfinns 
inom uppsättningen av team. Inom Lean Healthcare anses teamarbete vara kritiskt för 
att uppnå en enhetlig organisationskultur där Lean-filosofin ska grundas i gemensamma 
åtaganden inom organisationen (James-More och Gibbson 1997, s. 900). Teamarbete 
anses därför återkommande som en viktig aspekt både inom kollektivismen och Lean 
Healthcare och därmed även sjukvården. Exempelvis är det inom sjukvården viktigt 
med fungerande team då det är många enheter och avdelningar som tillsammans ska 
arbeta med att finna lösningar som skapar värde för patienten (Ponzet et al., 2009; 
Gregory et al., 2008, s. 674). Team är även viktigt i komplexa organisationer så som 
sjukvården där en medarbetare inte ensam klarar att uppfylla organisationsmålen (Sherd 
och Kakabadse, 2002, s.134; Mathieu et al., 2000, s. 237).  

7.3.1.1	  Arbete	  i	  team	  
För att undersöka urvalets inställning till att arbeta i team ställdes en enkätfråga där 
urvalet fick ta ställning till om de hellre utförde arbete i grupp än självständigt. 
Resultatet av denna enkätfråga visar att lite mer än en tredjedel av urvalet, 41 %, har 
besvarat frågan med en fyra (59 stycken) eller en femma (27 stycken) vilket indikerar 
att de föredrar att arbeta i team. Detta kan ses i jämförelse med att 23 % besvarat frågan 
med en etta (13 stycken) eller tvåa (36 stycken) vilket antyder en positiv inställning till 
att hellre utföra arbeten självständigt. Genom att analysera resultatet utifrån 
medelvärdet, tre, ges därför en god bild av att ungefär hälften av respondenterna ställer 
sig neutrala till att antigen arbeta i grupp eller självständigt.  
 
Resultatet av svarsfördelningen mellan enkätfrågan som berörde inställningen till att 
arbeta i team kan jämföras med den spridning av svarsalternativ som påvisades för den 
enkätfråga som undersökte urvalets inställning till att alla inom en grupp bör kunna 
utföra varandras uppgifter. Den märkvärda skillnaden för resultatet mellan dessa två 
enkätfrågor utgörs av att en mindre andel av respondenterna har angett en trea som 
svarsalternativ till skillnad från frågan som berörde viljan till att arbeta i team. I 
samband med mindre andel neutrala ställningstaganden höjs svarsfrekvensen på 
resterande svarsalternativ vilket visar att det är en större spridning mellan de som 
instämmer helt och de som inte instämmer alls gällande frågan om alla inom en grupp 
bör kunna utföra varandras uppgifter.  
 
Spridningen för dessa två enkätfrågor visar därför att det finns delade åsikter om 
huruvida arbete bör utföras i team eller inte samt om kunskapen mellan individerna 
inom teamet bör vara delad. De spridda ställningstagandena för de enkätfrågor som 
berörde teamarbete kan liknas med de påståenden som relaterade till individualismen 
kontra kollektivismen där en stor del ställde sig neutrala till att arbeta självständigt eller 
i grupp. Då tidigare studier, exempelvis av Gregory et al. (2008, s. 674) samt James-
Moore och Gibbson (1997, s. 900), visat att sjukvården i behov av att arbetet genomförs 
i team indikerar undersökningen resultat, trots på avsaknad av signifikant bevis, på en 
skillnad mellan det som sjukvården kräver och det som framtida arbetskraft föredrar. 
Det säger däremot inte att studieobjektet motsätter sig de arbetssätt inom team som 
Lean Healthcare förespråkar.  
 
Att urvalet ställer sig neutrala till förhållningssättet inom individualismen kan därför 
gynna den svenska sjukvården då framtida arbetskraft besitter en blandning av 
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kollektiva och individualistiska tankegångar där de individualistiska egenskaperna 
identifierats i den mån urvalet är bekväma med att arbeta självständigt samtidigt som de 
kollektiva egenskaperna gör att framtida arbetskraft är mer kapabla till att arbeta i team 
för att sträva efter att uppfylla organisationens gemensamma mål. 
 

7.4	  Osäkerhetsundvikandets	  inverkan	  på	  framtida	  arbetskraft 
Osäkerhetsundvikande definieras av Hofstede et al. (2011, s. 233) samt Schenider och 
Mayber (1991, s. 316) som en känsla av osäkerhet vid främmande och ostrukturerade 
situationer. Ett samhälle som genomsyras av lågt osäkerhetsundvikande, vilket enligt 
Hofstede (2001, s. 150) speglar det svenska samhället, visar därmed på att individer är 
trygga vid nya situationer, i motsats till högt osäkerhetsundvikande, vilket resulterar i 
färre samhällsstrukturer och färre uppsatta arbetsramar och regler. 
 
Tre påståenden kring lågt osäkerhetsundvikande ställdes i enkätundersökningen för att 
undersöka om urvalets förhållningssätt till osäkerhetsundvikande var i enighet med det 
svenska samhället. Empiri visar att respondenterna inte bekräftar de föreställningar till 
lågt osäkerhetsundvikande som återfinns inom det svenska samhället då resultatet visar 
på stor spridning mellan svarsalternativen. Ett medelvärde mellan 2,16-3,41 för de tre 
olika påståendena indikerar att urvalet ställer sig emot alternativt kan anses vara 
neutrala till ett lågt osäkerhetsundvikande. Resultatet av påståendena kring 
osäkerhetsundvikande urval går därför mer i linje med det japanska samhällets grad av 
osäkerhetsundvikande, det högre osäkerhetsundvikandet. 

7.4.1	   Hur	   inställningen	   till	   osäkerhetsundvikande	   påverkar	   de	   arbetsmetoder	   som	  
förespråkas	  inom	  Lean	  Healthcare	  
Då studieobjektet indikerar medelhögt osäkerhetsundvikande kan det utifrån tidigare 
forskning ifrågasättas om studieobjektet även föredrar strukturerade situationer där 
aktiviteter är tydliga och förutsägbara, både inom arbetslivet och på fritiden (Hofstede, 
2001, s.148; Schneider och Mayer, 1991, s. 316). Det högre osäkerhetsundvikandet 
synliggörs likt den japanska kulturen inom Lean-filosofin där Liker (2009, s. 55-56) 
framhäver vikten av en tydlig arbetsstruktur med stabila och standardiserade processer. 
Liker (2009, s. 24) förklarar att standardiserade arbetssätt är lösningen för att 
effektivisera organisationer och uppnå mer värde där färre resurser används. Då 
sjukvården har implementerat Lean Healthcare där standardisering inom många 
avdelningar och enheter är det arbetssätt som används är det centralt att urskilja 
ställningstagandet till standardiserade arbetsmetoder bland framtida arbetskraft.  

7.4.1.1	  Standardiserade	  arbetsmetoder	  
För att undersöka dimensionen kring osäkerhetsundvikande inom arbetsuppgifter 
ställdes en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till om de föredrog att utföra 
uppgifter efter bestämda ramar. Insamlad data visar att en majoritet, 64 %, besvarat 
frågan genom att ange en fyra (87 stycken) eller en femma (47 stycken) vilket indikerar 
att urvalet föredrar att arbeta utifrån bestämda ramar. Detta resultat kan ses till fördel för 
sjukvården då de enklare kan applicera de arbetsmetoder kring ett standardiserat 
arbetssätt som förespråkas av Lean Healthcare.  
 
Resultatet av enkätfrågan bekräftar därmed ställningstagandet kring högt 
osäkerhetsundvikande vilket visar en motsats riktning i jämförelse med den svenska 
nationalkulturen där det förekommer lågt osäkerhetsundvikande enligt Hofstede (2001, 
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s. 150). Trots denna motsättning samstämmer resultatet av högre osäkerhetsundvikande 
bättre med de arbetsmetoder som förespråkas inom Lean Healthcare vilket därmed 
främjar en ihärdig implementering av Lean Healthcare där studieobjektet påvisats 
bortgå från de traditionella kulturella karaktärsdragen som genomsyrar det svenska 
samhället var gäller osäkerhetsundvikande.  
 

7.4	  Femininitets	  kontra	  maskulinitets	  inverkan	  på	  framtida	  arbetskraft 
Samhällen karaktäriseras enligt Hofstede et al. (2011, s. 172) av både feminina och 
maskulina egenskaper där individers sociala roller påverkas av hur samhället framhäver 
dessa egenskaper i mer än de biologiska faktorerna som påverkar människor. I 
Hofstedes (2001, s. 286) undersökning Culture’s Concequences identifierades Sverige 
som det land med flest feminina karaktärsdrag medan Japan identifierades vara det land 
med flest maskulina karaktärsdrag. Resultaten av de påståenden som ämnade undersöka 
om urvalets ställningstagande kunde anses vara i enighet med Sverige kontra Japan 
påvisar en spridning mellan ställningstagandet till att instämma helt och instämma 
mindre med de feminina karaktärsdragen. Det går därför inte att fastställa att urvalet 
påvisar liknande värderingar och beteenden som Hofstede benämnt skildra det svenska 
samhället och därmed hög femininitet.  
 
En stor del, 40 %, av urvalet besvarade två av påståendena kring femininitet med en trea 
vilket indikerar på ett neutralt ställningstagande till de feminina karaktärsdragen som 
enkäten ämnat undersöka. Det är även anmärkningsvärt att belysa att spridningen 
mellan svarsalternativen för de tre påståendena är relativt stor och heller inte är enhetlig 
mellan de tre påståendena. Saknaden av enhetlighet indikerar på att det förekommer 
olikt förhållningssätt till femininitet bland respondenterna. Vad denna spridning kan 
antas bero på är svårt att fastställa men måste belysas då resultatet därmed kan visa på 
skevheter om inte påståendena uppfattats lika inom urvalet. 

7.4.1	   Hur	   inställningen	   till	   femininitet	   kontra	   maskulinitet	   påverkar	   de	  
arbetsmetoder	  som	  förespråkas	  inom	  Lean	  Healthcare	  
Då resultatet inte bekräftar de feminina karaktärsdrag som påvisats inom det svenska 
samhället är det intressant att sätta detta i perspektiv till att det arbetssätt som 
genomsyras av Lean Healthcare, trots filosofins härkomst från Japan, innefattar både 
maskulina och feminina karaktärsdrag. 
 
Det feminina förhållningssättet framhäver ett samhälle som byggs upp genom relationer 
där fokus läggs på känslor, förståelse för varandra och på relationer (Hofstede, 2001, s. 
299). Detta förhållningssätt påvisas inom Lean Healthcare i den mån gruppdynamik och 
en enhetlig bild av organisationskulturen skapas där relationer och utökad förståelse för 
varandras arbetssätt går hand i hand med de feminina karaktärsdragen. Samtidigt som 
dessa feminina karaktärsdrag återfinns inom Lean Healthcare förekommer även ett mer 
sakorienterat fokus som kan sammanlänkas med de maskulina karaktärsdragen inom 
nationalkulturen.  
 
Som tidigare konstaterats är svensk sjukvård beroende av team och då studieobjektet 
indikerar feminina karaktärsdrag som karakteriseras av relationsbyggande 
arbetsuppgifter bör sjukvården dra nytta av dessa feminina drag för att arbetskraften ska 
utvecklas i enighet och skapa fungerande team. Resultat kring den feminina 
dimensionen påvisar inte en lika stor utsträckning av femininitet som det svenska 
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samhället vilket stärker varför en stor del ställer sig neutrala till att arbeta i team. Då den 
maskulina inriktningen är sakorienterad kan därför en kombination av de feminina och 
maskulina karaktärsdragen av arbetssätt användas för en lyckosam integrering mellan 
Lean Healthcare och framtida arbetskraft.  

7.5	  Förhållningssätt	  till	  en	  kortsiktig	  inriktning 
Hofstede et al. (2011, s. 294) visar hur ett samhälle som återspeglar karaktärsdrag inom 
en kortsiktig inriktning ser till nutidens tillstånd för att uppnå det optimala befinnandet. 
Motsatsen till den kortsiktiga inriktningen är den långsiktiga inriktningen som istället 
för nutiden prioriterar framtida utfall (Hofstede et al., 2011, s. 294; Wursten, 2005, s. 4).  
 
Enligt Hofstede (2001, s. 150) karaktäriseras det svenska samhället av en kortsiktig 
inriktning i jämförelse med den japanska långsiktiga inriktning som även kan förväntas 
påvisas inom Lean Healthcare. För att undersöka urvalets ställningstagande mellan 
dessa två inriktningar ställdes tre påståenden som ämnade undersöka urvalets 
samstämmighet med svenska förhållanden och därmed den kortsiktiga inriktningen.  
 
Resultatet visar inga signifikanta samband till att urvalet kan anses samstämma med de 
egenskaper som återfinns inom den kortsiktiga inriktningens karaktärsdrag då 
spridningen mellan svarsalternativen är allt för stor. Det går därför inte att bekräfta att 
de föreställningar som anses känneteckna det svenska samhället återfinns hos urvalet. 
De påståenden som kunde sammankopplas till den kortsiktiga inriktningen ur ett 
nationalkulturellt perspektiv påvisar trots en spriden svarsfördelning en indikation till 
att instämma med karaktärsdrag som finns inom den kortsiktiga inriktningen då en stor 
del, 75 % respektive 45 %, besvarat påståendena med en fyra eller femma. I dessa fall 
pekar resultatet på att urvalet värnar om rutiner och traditioner som utgör egenskaper 
inom den kortsiktiga inriktningen. Resultatet för det påståenden som angrep den 
kortsiktiga inriktningen ur ett organisationsperspektiv visar däremot en motsatt riktning 
där endast 13 % besvarat påståendet med en fyra (21 stycken) eller en femma (7 
stycken) vilket inte kan garantera ett utfall där de hellre tar beslut som gynnar nuet 
snarare än framtiden. 
 

7.5.1	  Hur	  inställningen	  till	  kortsiktig	  inriktningen	  kontra	  långsiktig	  inriktning	  påverkar	  
de	  arbetsmetoder	  som	  förespråkas	  inom	  Lean	  Healthcare	  
Utifrån resultatet kan det avläsas att det förekommer delade meningar inom urvalet till 
att instämma med karaktärsdrag för den kortsiktiga inriktningen. För att undersöka 
kompabiliteten mellan urvalets ställningstagande och inriktningen inom Lean 
Healthcare är det intressant att relatera resultatet till Lean Healthcare. 
 
Ett kortsiktigt perspektiv innebär att organisationer arbetar traditionsenligt vilket går i 
linje med den svenska sjukvårdens historia som länge varit konservativ och byråkratisk 
styrd (Alharbi et al., 2012, s. 294). Forskning har däremot visat att sjukvården strävar 
efter en utveckling där en förändring av de rådande hierarkierna prioriteras för att kunna 
möta samhällsförändringar där den långsiktiga inriktningen till att ta beslut som gynnar 
framtidsutfallet börjat eftersträvats (Alharbi et al., 2012, s. 294).  Hofstede et al. (2011, 
s. 366) framhäver hur svenska organisationer präglas av ett kortsiktigt perspektiv där 
medarbetare föredrar stabilitet och arbetsuppgifter som visar snabba resultat.  
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Respondenternas förväntade organisationsbeteende utifrån resultatet av påståendet som 
ställdes utifrån ett organisationskulturellt perspektiv bekräftar ingen samstämmighet 
med ett kortsiktigt perspektiv då en större del ställer sig neutrala eller motsätter sig till 
att hellre ta beslut som ger resultat nu kontra ger framtida belöningar. Då sjukvården 
enligt Anhede och Lord (2009, s. 6) och Björnberg (2013, s. 33) är i behov av 
effektivisering som prioriterar aktiviteter som ska underlätta framtida arbete är det 
intressant att lyfta hur framtida arbetskrafts beteende till viss del samstämmer med 
dessa tankegångar kring långsiktighet.  
 
Då sjukvården är i behov av effektivisering och då de redan implementerat Lean 
Healthcare på många sjukhus är det essentiellt för sjukvården att vara medvetna om den 
förväntade inställningen till att prioritera ett långsiktigt organisationsarbete hos framtida 
arbetskraft. Ett långsiktigt perspektiv sett utifrån organisationsarbete innebär enligt 
Wursten (2007, s. 5) att arbetet utförs beroende på situation och kontext med 
eftertänksamhet till att investera i framtiden vilket följer det arbetssätt sjukvården är i 
behov av. Detta situation- och kontextberoende kan anses gå i enighet med Lean 
Healthcare i den mån varje problem utförligt ska analyseras för att kontinuerligt kunna 
förbättras för att möta nya behov på marknaden i enighet med Lean-filosofin och Liker 
(2009, s. 55), varpå den långsiktiga inriktningen kan kopplas till arbetssätt som 
förespråkas inom Lean Healthcare. 

7.6	  De	  kulturella	  dimensionernas	  samband	  
Korrelationstabellen som presenterades för att undersöka eventuella samband mellan de 
fem olika kulturella dimensionerna påvisar inga anmärkningsvärda korrelationer. Trots 
att liknande karaktärsdrag återfinns inom flera av dimensionerna, exempelvis 
relationsbyggande grupptillhörighet som återfinns både inom kollektivismen och 
femininiteten, påvisar resultatet inget samband mellan dessa dimensioner. Vad 
avsaknaden av samband beror på är svårt att fastställa men kan möjligtvis härledas till 
den spridning som förekommit mellan svarsalternativen för de tre olika påståendena 
inom varje dimension.  Då påståendenas svarsfördelning inte kan jämföras med 
varandras kan en avsaknad av korrelation förutsägas vilket bekräftas i 
korrelationstabellen. Avsaknad av samband mellan dimensionerna försvårar därmed 
möjligheten till att kunna förutsäga en dimensions värde i en studie där inte alla 
dimensioner finns representerade i mätinstrumentet. Avsaknaden av sambandet skapar 
även svårigheter för att i framtiden jämföra resultat mellan grupper som annars hade 
kunnat analyseras utifrån dimensionernas liknande karaktärsdrag och egenskaper.  
 
I jämförelse med Hofstedes (2001) skiljer sig denna studies resultat åt då urvalet inte 
påvisats bekräfta de föreställningar som finns kring det svenska samhället gällande 
kulturella dimensioner. De karaktärsdrag som återfinns hos urvalet ses därför 
representera både delar inom den svenska kulturen och delar inom den japanska 
kulturen vilket ses till fördel för den framtida integreringen mellan sjukvårdsstudenter 
och sjukvården. Resultatet bekräftar därmed de föreställningar som figuren som låg till 
grund för analysen visar där sambandet mellan olika kulturers värderingar, attityder och 
uppfattningar som härleds från det svenska- och japanska samhället uppdagas i ett 
beteende inom sjukvårdens organisationskultur. Däremot anses inte de kulturella 
skillnaderna utgöra begränsningar för att svenskar och Lean Healthcare skulle kollidera 
genom att motsätta varandra, vilket förutsas bli utfallet vid en integrering mellan dessa 
två i de teorier som den teoretiska referensramen behandlade. 
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7.7	  Arbetssätt	  och	  lärande	  inom	  Lean	  Healthcare	  utan	  direkt	  anknytning	  
till	  kulturella	  dimensioner	  
Förutom de arbetsmetoder som har påvisat en direkt anknytning till kulturella 
dimensioner undersöktes ytterligare arbetssätt som ansågs vara kritiska inom Lean 
Healthcare. För att urskilja urvalets kompabilitet med Lean Healthcare undersöktes 
därför även urvalets ställningstagande till att använda visuella verktyg, identifiera 
problem, förmåga att genomföra analyser och förmågan att ta egna initiativ för vilka 
resultatet analyseras och diskuteras nedan. 

7.7.1	  Visuella	  verktyg 
För att effektivisera arbetsflöden inom Lean Healthcare framhäver Mazzocato et al. 
(2010, s. 377) hur olika verktyg används för att skapas större medvetenhet och 
förståelse bland medarbetare.   Visuella scheman över aktiviteter och visuell 
resultatuppföljning är två av dessa verktyg och metoder som används flitigt inom Lean 
Healthcare (Joosten et al., 2009, s. 343). Mindmaps och listor är exempel på visuella 
verktyg som kan användas av studenter för inlärning varpå enkäten ämnade undersöka 
till vilken grad urvalet använde sig av mindmaps eller liknande verktyg. Resultatet visar 
att majoriteten av urvalet, 68 %, besvarat frågan med en etta (87 stycken) eller en tvåa 
(56 stycken) vilket indikerar att urvalet inte självmant använder visuella verktyg som en 
arbetsmetod för inlärning. Då mycket av fokus inom Lean Healthcare ligger på visuella 
verktyg som metoder för resultatuppföljning och styrning samt för att se hur 
standardiserade processer efterföljs enligt Mazzocato et al. (2010, s. 377) är det tänkvärt 
för sjukvården att uppmärksamma hur framtida arbetskraft idag arbetar enligt andra 
former. Samtidigt är det även viktigt för sjukvården att skapa en förståelse hos ny 
arbetskraft kring varför visuella verktyg används för att få framtida arbetskraft att på ett 
lyckosamt sätt kunna anamma dessa metoder och verktyg. 

7.7.2	  Problemidentifikation	  
Ballé och Régnier (2007, s. 13) påpekar att standarderna inom Lean Healthcares 
upprepande metodik kräver att processer ständigt utvärderas och efterföljs för att kunna 
förbättras och därmed kontinuerligt kunna utvecklas i takt med patienters ökade 
efterfråga. Standardiseringar används i enighet med detta inom Lean för att säkerställa 
att problem blir lösta i dess uppkomst (Liker, 2009, s. 286).  
 
För att undersöka studieobjektets ställningstagande till problemidentifikation ställdes en 
enkätfråga som berörde respondenternas förmåga att identifiera områden som kunde 
förbättras. Resultatet visar att en stor del, 49 %, av respondenterna besvarat frågan med 
en fyra (66 stycken) eller en femma (36 stycken) vilket visar att de instämmer med att 
de dagligen identifierar problemområden som kan förbättras. Detta instämmande pekar 
därmed på en kompatibilitet mellan framtida arbetskraft till sjukvården och de krav som 
ställs inom Lean Healthcare gällande provokativt förebyggande av problemområden. 
Anmärkningsvärt för resultatet är dock att 38 % besvarat frågan med en trea vilket 
indikerar att en relativt stor del ställer sig neutrala till ställningstagande. Detta neutrala 
ställningstagande visar därmed på svårigheter till att generalisera att studieobjektet 
arbetar efter de metoder gällande problemidentifikation som förespråkas av Lean 
Healthcare.  
 
Mazzocato et al. (2010, s. 378) framhäver hur Lean Healthcare återkommande arbetar 
med utvecklingen av teamarbete och problemlösning. Verktyg så som analys av flöden 
behandlar därför hur medarbetare ständigt bör identifiera och analysera problem 
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(Mazzocato et al., 2010, s. 378). Dessa teoriers slutsatser återfinns i resultatet från 
enkätfrågan som visar att framtida arbetskraft föredrar att identifiera och själva vidare 
undersöka de problem som uppkommer innan de sedan tillsammans med medarbetare 
finner en lösning på problemet. Resultatet för denna fråga, huruvida framtida arbetskraft 
hanterar problemidentifiering och lösning av problem, går därför i linje med de teorier 
inom Lean Healthcare som behandlar problemidentifiering och problemlösning. 
 
Då sjukvården arbetar enligt standarder är det viktigt att medarbetarna kontinuerligt 
söker efter förbättringar vilket inte kan garanteras hos urvalet. Det är därför viktigt för 
sjukvården att belysa varför det är viktigt att hela tiden söka efter förbättringsområden. 
Även för de studenter inom urvalet som idag ständigt identifierar problemområden är 
det annorlunda när det kommer till att arbeta inom sjukvården varpå det även är viktigt 
för sjukvården att kontinuerligt arbeta med appliceringen bland framtida arbetskraft av 
detta nya arbetssätt och sökande av förbättringsmöjligheter. 

7.7.3	  Analyseringsförmåga	  
Då Lean Healthcare förespråkar att medarbetarna ständigt ska finna förbättringar utifrån 
existerande standarder och problemområden framhäver Mazzocato et al. (2010, s. 377) 
vikten av att analysera de uppkomna problemområdena. Detta analyseringsarbete görs 
inom sjukvården genom värdeflödesanalyser av patientflöden och informationsflöden 
(Mazzocato et al., 2010, s. 377).  
 
För att undersöka urvalets kompabilitet med det analyseringsarbete som återfinns inom 
Lean Healthcare ställdes därför en enkätfråga som ämnade undersöka om studieobjektet 
föredrar att genomföra analyser. Resultatet visar på relativt lika svarsfördelningen 
mellan de som angett en trea som svarsalternativ (81 stycken) och de som antingen 
angett en fyra eller femma (92 stycken). Denna svarsfördelning indikerar därför att 
endast en liten del av urvalet motsatte sig instämmandet till att de uppskattar 
analyseringsarbete vilket är positivt för sjukvården och dess implementering av 
arbetssätt inom Lean Healthcare. 

7.8	  Uppfattning	  om	  sjukvården	  
Bortsett från ställningstagandet till metoder och arbetssätt som kan härledas från 
kulturella dimensioner och Lean Healthcare ämnade undersökningen kartlägga 
befintliga uppfattningar om sjukvården som fanns hos framtida arbetskraft. För att 
urskilja framtida arbetskraft till sjukvårdens vetskap kring två av sjukvårdens befintliga 
svårigheter som Lean-filosofin ämnar lösa, undersöktes uppfattningen av existerande 
subkulturer och hierarkier.  

7.8.1	  Subkulturers	  existens 
Tidigare forskning beskriver den svenska sjukvården som en kultur som är svår att 
förändra då den anses vara mekaniskt uppbyggd och byråkratisk styrd (Alharbi et al., 
2012, s. 294). Som ett resultat av denna uppbyggnad och styrning påvisar Martin och 
Siehl (1983, s. 54) hur sjukvårdens verksamhet resulterat i att innefatta en mängd 
subkulturer vilket har bidragit till att arbetssätt och värderingar skiljer sig åt mellan 
många av de enheter och arbetslag som existerar.  
 
För att undersöka förståelsen hos studieobjektet inför den organisation de så småningom 
kommer arbeta inom ämnade en fråga i enkätundersökningen utreda uppfattningen av 
existerande subkulturer inom svensk sjukvård. I enlighet med Martin och Siehls (1983, 
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s. 54) forskning anser majoriteten av respondenterna att den svenska sjukvården är 
uppbyggd utav subkulturer. Resultatet är av intresse då existensen av subkulturer 
framhävs enligt Kilmann et al. (1986, s. 89) kunna leda till att värderingar och arbetssätt 
skiljer sig åt då en enhetlig organisationskultur saknas. Lean Healthcare är en filosofi 
som kräver att alla inom organisationen tänker och arbetar enligt filosofin varpå det är 
essentiellt att framtida arbetskraft anammar ett enhetligt arbetssätt utifrån de värderingar 
och antaganden som Lean Healthcare förespråkar. Då framtida arbetskraft till 
sjukvården uppvisa en syn som är enhetlig med att subkulturer är vanligt förekommande 
inom svensk sjukvård är det av betydelse för svensk sjukvård att motverka detta för att 
lyckas med Lean Healthcare som en enhetlig filosofi. 

7.8.2	  Hierarkiers	  existens	  
Alharbi et al. (2012, s. 294) som diskuterar sjukvårdens uppbyggnad påvisar existensen 
av hierarkier som vanligt förekommande. Dessa hierarkier återfinns även i Glouberman 
och Mintzbergs (2001, s. 56) modell för styrningen av sjukvården där uppdelade enheter 
råder över olika påverkan på styrningen av verksamheten och därmed beslutstagandet.  
 
Att hierarkier återfinns inom sjukvården enligt teorin samstämmer med urvalets 
uppfattning då 72 % av respondenterna i studien anser sjukvården vara hierarkiskt 
uppbyggd. Då Alharbi et al. (2012, s. 294) påpekar hur uppbyggnaden av sjukvårdens 
verksamhetsstrategier de senaste åren genomgått förändringar för att förminska den 
hierarkiska styrningen för att kunna möta samhällsförändringar är det intressant i 
forskningssynpunkt att större delen av vårt urval som varit i kontakt eller komma att 
komma i kontakt med sjukvården fortfarande anser sjukvården vara hierarkiskt 
uppbyggd. Det är därför viktigt för sjukvården att tydligt försöka framhäva visionen 
kring deras förändrade uppbyggnad där Anhede och Lord (2009, s. 6) förklarar hur 
arbete i team är lösningen för en förändrad organisationskultur med mindre 
maktskillnader där gemensam utveckling står i centrum.  
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8.	  Slutsats 
Utifrån empiri och analys kommer denna del presentera uppsatsens resultat. Slutsatsen 
ämnar därmed besvara den problemformulering som denna studie grundar sig på. I 
samband med besvarandet av problemformuleringen redovisas även studiens teoretiska 
och praktiska bidrag. 
 

8.1	  Problemformuleringens	  besvarande 
Problemformuleringen som legat till grund för denna studie och som ämnas besvaras i 
denna slutsats är följande: 
 
Vilka egenskaper bör stimuleras hos framtida arbetskraft för att skapa de förutsättningar 
som krävs för att vidmakthålla Lean Healthcare som en långsiktig 
effektiviseringsmetod? 
 
Utifrån studiens enkätundersökning som undersökte framtida arbetskraft till sjukvården 
kan det urskiljas att framtida arbetskraft inte följer Hofstedes (2001) mönster för varken 
svensk nationalkultur eller en japansk nationalkultur. Ett resultat där framtida 
arbetskraft skulle kunna kategoriseras som svenskar enligt Hofstedes studie (2001) 
Culture’s Concequences kunde förväntas då de är uppväxta i Sverige.  Däremot söker 
sig framtida arbetskraft till ett arbete som har en unik struktur med en hierarkisk 
uppbyggnad varpå det kan ifrågasättas om framtida arbetskraft speglas av de 
värderingar som kategoriserar den svenska nationalkulturen. Lean Healthcare som 
implementerats inom svensk sjukvård anses vara ett japanskt arbetssätt varpå det är 
relevant att undersöka framtida arbetskrafts förhållningssätt till de dimensioner som 
kategoriserar den svenska nationalkulturen de är uppväxta i, i jämförelse med den 
japanska nationalkulturen som återfinns inom den organisation framtida arbetskraft 
söker sig till.   
 
I denna studie har det framkommit att maktdistans och individualism kontra 
kollektivism är de två dimensioner som har störst inverkan på de arbetsmetoder som 
förespråkas inom Lean Healthcare varpå det är viktigt att belysa hur framtida arbetskraft 
till sjukvården förhåller sig till karaktärsdrag inom dessa två dimensioner.  
 
Studieobjektet förhåller sig till maktdistans så som kan förväntas av en person med 
ursprung från Sverige vilket innebär låg maktdistans och därmed en uppfattning om få 
skillnader i makt. Framtida arbetskraft till sjukvården föredrar att inta ledarroller samt ta 
egna beslut vilket stärker uppfattningen om låg maktdistans bland respondenterna och 
även efterliknar sjukvårdens arbetssätt som följer Lean Healthcare. Då studieobjektets 
förhållande till maktdistans visar att studieobjektet vågar ifrågasätta högre auktoriteter 
är det till fördel för svensk sjukvård då Lean Healthcare förespråkar färre uppdelningar 
av hierarkier och maktförhållanden. Lean Healthcare innebär större ansvar för 
medarbetarna där de egenskaper framtida arbetskraft besitter, så som viljan att ta beslut 
och inta ledarroller, bör stimuleras för att underlätta integrationen mellan ny arbetskraft 
och svensk sjukvård.  
 
Det är svårt att dra en slutsats angående studieobjektets förhållningssätt till 
individualism kontra kollektivism då resultatet av studien visar på ett neutralt 
ställningstagande mellan individualism kontra kollektivism. Anmärkningsvärt att 
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framhäva är att Lean Healthcare som filosofi och arbetssätt matchar en kollektivistisk 
inriktning där gemenskap och arbete för gruppens bästa står i fokus, vilket innebär att 
sjukvården är i behov av fungerande team. Studieobjektet visar en spridning inom 
ställningstaganden angående teamarbete vilket innebär att det kan förväntas en eventuell 
skillnad mellan framtida arbetskraft önskan till arbetssätt och sjukvårdens faktiska 
arbetssätt vilket bör tas i beaktan. Till fördel för sjukvården är att urvalet påvisar ett 
neutralt ställningstagande till de individualistiska karaktärsdragen vilket innebär att 
sjukvården lättare kan påverka framtida arbetskraft med den kultur som sjukvården 
omfattas av.  Då Lindkvist (1988, s. 27) framhäver hur svenskt organisationsbeteende 
kännetecknas av individualistisk kollektivism bör sjukvården ta detta i beaktan när 
arbetssättet ska appliceras och integreras med framtida arbetskraft. Sjukvården bör 
därmed ta individualistiska karaktärsdrag i beaktan så som att uppmuntra framtida 
arbetskraft till eget beslutstagande och eget ansvar samtidigt som sjukvården bör 
stimulera egenskaper inom kollektivismen så som gemenskap, stark sammanhållning 
och lojalitet för att uppmuntra medarbetarna till att utföra arbetet i team.   
 
De tre kvarstående dimensionerna som undersökt studieobjektets förhållningssätt till 
osäkerhetsundvikande, femininitet och kortsiktig inriktning har inte påvisat lika stark 
anknytning till Lean Healthcare som maktdistans och individualism kontra kollektivism. 
Dock är det ändå relevant att belysa de mest essentiella egenskaperna inom dessa 
dimensioners karaktärsdrag då de påverkar förhållningssättet bland framtida arbetskrafts 
beteende och därmed den ihärdiga implementeringen av Lean Healthcare. 
 
Studieobjektet visar ett ställningstagande inför osäkerhetsundvikande som till viss del 
stämmer överens med den japanska kulturen då studieobjektet påvisats samstämma med 
karaktärsdrag som återfinns inom högt osäkerhetsundvikande snarare än lågt 
osäkerhetsundvikande. Det högre osäkerhetsundvikandet syns även tydligt inom Lean 
Healthcare där arbetet sker efter strukturerade riktlinjer och standardiserade metoder. 
Utifrån påvisat ställningstagande bland studieobjektet är dessa riktlinjer och standarder 
till en fördel vid en integration mellan framtida arbetskraft och sjukvården då dessa 
tydligheter är viktiga för individer som helst undviker osäkra situationer.  
 
Angående dimensionen femininitet kontra maskulinitet visar studieobjektet en spridning 
mellan dessa två ställningstaganden där resultatet indikerar att studieobjektet skiljer sig i 
inställningen till denna dimension. Sjukvården är i behov av fungerande team där de 
feminina egenskaperna, såsom grupptillhörighet och förståelse framhävas för att 
uppmuntra till samarbete. Sjukvårdens verksamhetsstrategi är också sakorienterad vilket 
går i linje med de maskulina karaktärsdragen varpå sjukvården även bör stimulera de 
maskulina egenskaperna, med fokus på individuella utmaningar och avancemang, för att 
lyckas med Lean Healthcare och även en integrering av ny arbetskraft.  
 
Studieobjektet visar trots en spridning mellan ställningstagandet för de karaktärsdrag 
som återfinns inom kortsiktig inriktning en indikation till starkare samstämmighet med 
långsiktig inriktning vilket är i större enighet med den japanska kulturen snarare än den 
svenska kulturen. Då sjukvården är i behov av effektivering enligt Anhede och Lord 
(2009, s. 6) samt Björnberg (2013, s. 33) där framtida investeringar står i fokus är det en 
fördel att framtida arbetskraft till viss del överensstämmer med ett långsiktigt tänk. Det 
är därför viktigt att skapa förståelse inför organisationsmålen för att team tillsammans 
ska verka för en enhetlig organisationskultur. Med fokus på en enhetlig 
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organisationskultur minskar även subkulturer som är ett problem för sjukvården då det 
motverkar att enhetliga beteenden styr arbetsprestationen. 
 
Genom att ta hänsyn till de värderingar som framtida arbetskraft besitter kan sjukvården 
skapa en enhetlig arbetsprestation som visades i den modell som utformades inför 
kommande analys, figur 8. Genom den information den svenska sjukvården erhåller 
kring framtida arbetskrafts värderingar, känslor och beteende kan en lyckad integrering 
av ny arbetskraft ske och en ihärdig implementering utav Lean Healthcare 
åstadkommas. Genom att ha identifierat framtida arbetskrafts egenskaper kan 
sjukvården lättare integrera framtida arbetskraft med befintlig organisationskultur och 
därmed uppnå den filosofi som förespråkas inom Lean Healthcare.  
Problemformuleringen är därmed besvarad då den åtskillnad som beskrevs mellan 
svenskar och Lean Healthcare i figur 8 kan minimeras med denna studie som 
utgångspunkt.  

8.2	  Rekommendationer	  
Genom att identifiera de egenskaper som framtida arbetskraft till sjukvården besitter 
och som ses i enighet med det arbetssätt som kännetecknar Lean Healthcare kan den 
svenska sjukvården underlätta en integration mellan nya medarbetare och det arbetssätt 
och den kultur sjukvården förespråkar.  
 
De egenskaper som främst bör uppmuntras hos framtida arbetskraft till sjukvården för 
att lyckas med Lean Healthcare på lång sikt är deras förmåga att vilja ta egna beslut, 
ansvarstagande samt viljan att inta en ledarroll. De egenskaper som är kompatibla 
mellan framtida arbetskraft och Lean Healthcare bör uppmuntras för att på så sätt stärka 
och behålla detta beteende då det stärker arbetet med Lean Healthcare. Då denna studies 
undersökning klargjort hur framtida arbetskraft drivs av att ta eget ansvar bör 
sjukvården uppmuntra detta beteende då sjukvården även arbetar med att få medarbetare 
att påverka organisationen och därmed våga ta egna beslut. Sjukvården har vänt det 
historiskt sett traditionsenliga arbetssättet där ledaren delegerade beslut till att ledaren 
agerar som stöd där medarbetare ska vara med och påverka de beslut som tas, vilket är i 
enighet med Lean Healthcare och även ett arbetssätt som framtida arbetskraft till 
sjukvården föredrar.    
 
Då mycket av arbetet inom svensk sjukvård sker inom team vilket även är en 
arbetsmetod Lean Healthcare förordar men som är ett arbetssätt som inte är lika 
önskvärt hos framtida arbetskraft bör egenskaper som uppmuntrar till teamarbete 
stimuleras. För att lyckas med en ihärdig implementering utav Lean Healthcare är det 
viktigt att sjukvården från implementeringens början fokuserar på att skapa enhetliga 
och fungerande team. Att skapa fungerande team bör göras genom strukturerade 
arbetssätt där det skapas förståelse för hur arbetssättet gynnar framtida utfall då det 
stimulerar de egenskaper som identifierats hos framtida arbetskraft till sjukvården.  

8.3	  Studiens	  bidrag	  

8.3.1	  Teoretiskt	  bidrag	  
Denna studie har bidragit till forskningen inom området Lean Healthcare vilket har 
efterfrågats av Marodin och Saurin (2013, s. 6674), Alharbi et al. (2012, s. 300) och 
Modig och Åhlström (2013).  
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Tidigare studier har visat på både fördelar och nackdelar med Lean och Lean Healthcare 
där negativa aspekter främst framhäver åtgärder för att långsiktigt lyckas med filosofin. 
Lean används inom flertal branscher där denna studie utgår ifrån sjukvården, vilket är 
ett aktuellt klimat att studera implementeringen vid då 90 % av svenska sjukhus 
implementerat Lean Healthcare inom de senaste tio åren. Då risken med Lean 
identifierats med att organisationer inte lyckats med satsningen på lång sikt har det varit 
av intresse att undersöka om framtida arbetskraft till sjukvården anses vara kompatibel 
med den kultur och det arbetssätt Lean Healthcare utgår från då denna arbetskraft utgör 
framtiden. Studien har därför beskrivit det arbetssätt Lean Healthcare förespråkar för att 
kunna undersöka framtida arbetskraft och dess kompatibilitet. 
 
Då personers beteende och sätt att arbeta härstammar och påverkas av nationalkultur har 
teorier kring nationalkultur granskats för att kunna identifiera ställningstagandet till 
kulturella dimensioner bland framtida arbetskraft till sjukvården och bidra till 
forskningen genom att kategorisera framtida arbetskraft i förhållande till nationalkultur. 
Då framtida arbetskraft har en svensk uppväxt och ska integreras med ett arbetssätt som 
härstammar från Japan är det ur forskningsperspektiv intressant att se vilka 
nationalkulturella karaktärsdrag som framtida arbetskraft besitter. Tidigare forskning, 
vilka fördelar och vilka brister som finns inom Lean Healthcare. Denna studie bidrar till 
forskningen genom att undersöka problemet där det uppkommer; när arbetskraft som 
härstammar från en kultur ska applicera ett arbetssätt från en annan kultur.  
 
Studien har därmed teoretiskt bidragit till forskningen genom att kategorisera framtida 
arbetskraft till sjukvården att till viss del överensstämma med den kultur som förväntas 
återfinnas i Sverige och till viss del den kultur som förväntas återspegla det japanska 
samhället och därmed Lean. Då teorier visar att värderingar som härstammar ifrån 
nationalkultur är svåra att förändra är detta bidrag viktigt för forskningen då studien 
indikerar att trots studieobjektets ursprung från Sverige innefattar studieobjektet inte de 
svenska värderingarna som förväntas enligt teorin, varpå Lean kan antas vara 
applicerbart trots ifrågasättandet av detta utfall enligt den teoretiska utgångspunkten.    

8.3.2	  Praktiskt	  bidrag	  
Studiens avsikt är att fungera som stöd till sjukvården och underlätta en implementering 
av Lean Healthcare för framtida arbetskraft till sjukvården för att ihärdigt lyckas med 
implementeringen av Lean Healthcare på lång sikt. Genom den information sjukvården 
erhåller som resultat av denna studie skapas en tydlig utgångspunkt för sjukvårdens 
framtida rekryteringsarbete. Denna studie ger därmed utökad kunskap till sjukvården 
som är användbar för att lyckas med en ihärdig implementering av Lean Healthcare. 
 
Resultatet är direkt användbart för sjukvården då studien identifierar vilka egenskaper 
framtida arbetskraft besitter och vilka egenskaper som bör stimuleras för att lyckas med 
Lean Healthcare. Både egenskaper som redan är kompatibla med filosofin samt 
egenskaper som behöver stärkas lyfts fram för att sjukvården ska lyckas med en 
integrering av ny arbetskraft till sjukvården och därmed vidmakthålla Lean Healthcare 
inom organisationen.   
 
Denna studie ger dessutom en direkt indikation av förhållningssättet bland 
sjukvårdsstudenter genom de rekommendationer som getts där fokus bör ligga på 
stimuleringen av teamarbete som är viktigt för att sjukvården ska lyckas effektiviseras. 
För att lyckas skapa enhetliga team bidrar studien praktiskt med information angående 
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egenskaper så som eget ansvar och beslutstagande som framtida arbetskraft föredrar och 
därmed är egenskaper som sjukvården bör utnyttja för att lyckas med en ihärdig 
implementering utav Lean Healthcare.  

8.4	  Framtida	  forskning	  
Denna studie har kategoriserat vilka egenskaper framtida arbetskraft till sjukvården 
besitter och vilka egenskaper som bör stimuleras och framhävas för att lyckas med en 
smidig och ihärdig implementering utav Lean Healthcare. Egenskaperna har 
identifierats genom teorier angående nationalkultur och organisationskultur där teorier 
framhäver hur karaktärsdrag härstammar från en viss kultur. Undersökningen har också 
uppmärksammat Lean Healthcare och de arbetsmetoder som förutsätts för att identifiera 
vilka egenskaper framtida arbetskraft till sjukvården har i förhållande till Lean 
Healthcare samt vilka egenskaper som behöver uppmuntras och stimuleras. För framtida 
forskning hade det varit intressant med en djupare förståelse för dessa egenskaper då 
denna studie skapat en bred bild av framtida arbetskraft till sjukvården där det är svårt 
att veta vad egenskaperna beror på. Genom att utgå ifrån en kvalitativ metod skulle 
djupare frågor kunna ställas till en utvald grupp och därigenom skapa en djupare 
förståelse där denna studies undersökning haft frågetecken, exempelvis vad vissa svar 
på enkäten beror på. 
 
Denna studie jämför framtida arbetskraft i jämförelse med vad som kännetecknar 
svensk nationalkultur och vad som kännetecknar japansk nationalkultur. För framtida 
studier hade det varit intressant att undersöka egenskaper hos befintligt arbetskraft för 
att se om och i så fall hur befintlig arbetskraft skiljer sig mot framtida arbetskraft samt 
svensk och japansk nationalkultur.  
 
Ytterligare en aspekt som hade varit intressant vid framtida studier är att jämföra 
egenskaper hos framtida arbetskraft över tid. Det är intresseväckande att se om och i så 
fall hur egenskaper förändras under studietiden och därmed även kunna undersöka hur 
universiteten förbereder framtida arbetskraft för arbetslivet. Det hade även varit 
intressant att se om det skiljer sig mellan olika geografiska områden då denna studie 
endast utgår från studenter vid sjukvårdsprogrammen på Umeå universitet. På lång sikt 
hade det då varit intressant att se ifall detta skiljer sig åt och ifall de sjukhus som lyckat 
bättre med implementeringen av Lean Healthcare kan härleda det lyckade utfallet till 
hur medarbetarna integreras med det nya arbetssättet.  
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9.	   Sanningskriterier	   samt	   etiska	   och	   samhälleliga	  
aspekter	  
Detta avsnitt ämnar belysa studiens uppfyllelse av sanningskriterier och de aspekter som 
berörts gällande etiska åtaganden och studiens påverkan och bidragande till samhället. 
Avsnittet redogör därför för de mest väsentliga kvalitetsmåtten för undersökningen, 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att skapa en större trovärdighet för denna 
studie. Dessa kvalitetsmått visar enligt Eljertsson (1996, s. 86) att studien undersökt det 
studien ämnat undersöka vilket ökar studiens tillförlitlighet. Ytterligare belyser avsnittet 
de etiska och samhälleliga aspekter som berörts under arbetets gång samt kommer 
beröra samhällsutvecklingen. 
 

9.1	  Sanningskriterier	  

9.1.1	  Reliabilitet	  
För att denna studie ska anses vara trovärdig krävs det att studien uppnår 
reliabilitet.  För att uppnå reliabilitet måste reliabilitetskraven uppfyllas, vilket innebär 
att resultatet av studien skulle bli detsamma vid en upprepning (Björklund och 
Paulsson, 2012, s. 61). Reliabilitet mäter därmed trovärdigheten i resultatet som 
undersökningen genererat (Björklund och Paulsson, 2012, s. 61). För att försäkra 
studiens reliabilitet rekommenderar Bryman & Bell (2003, s. 192) forskare att titta på 
tidigare studiers påståenden och frågeställningar för att se hur dessa utformades, vilket 
även gjordes inför formulering av denna studies enkät och därmed vid insamling av 
primärdata. De frågeställningar som granskats från tidigare undersökningar 
utvärderades för att analysera om de var användbara i denna undersökning eller kunde 
användas som grund för att sedan utvecklas. Denna process av att utgå ifrån tidigare 
studier genomfördes grundligt inför varje undersökningsfråga för att säkerställa att 
studiens mätinstrument var hållbart och trovärdigt.  
 
Frågorna valdes att modifieras utifrån andra forskares frågor samt formulerades utifrån 
de teorier som blivit beskrivna i avsnittet teoretisk referensram. Valet av att formulera 
egna frågor gjordes för att kunna anpassa påståendena/frågorna till studiens 
forskningsfråga. 
 
Den risk som identifierats under arbetets gång med enkätundersökningen var 
respondentens trolighet av att tröttna på att svara på frågorna och därmed inte ge 
rättvisande svar.  Om respondenterna skulle börja tröttna under tiden de utförde enkäten 
fanns det en risk att de inte svarade sanningsenligt utan istället strävade efter att bli 
klara vilket för studiens del skulle innebära att mätinstrumentet inte var tillförlitligt. 
Denna risk togs i beaktan när pilotundersökningen genomfördes och den respons som 
genererades visade att enkätens storlek och omfattning inte var ett problem. Information 
angående enkätundersökningens tidsåtgång ledde till att respondenterna var medvetna 
om tidsaspekten för genomförandet varpå risken av att respondenterna inte skulle svara 
på alla frågor minskade. Då den största risk som identifierats var att en respondent inte 
skulle svara på alla frågor gjordes valet att använda samma svarssystem genom hela 
enkäten för att på så sätt kunna säkerställa respondentens svarsfrekvens. Enkäten bestod 
därför av en femgradig likertskala för samtliga frågor.  
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Då pilotgruppens åsikter tagits i beaktan och enkäten utgått ifrån tidigare tillförlitliga 
sekundärkällor uppfyller studien kvalitetskravet reliabilitet. Samma resultat skulle 
därför uppnås vid en upprepning av den undersökning som blivit genomförd så länge de 
urval som besvarat enkäten påvisar en god representativitet, vilket har argumenterats för 
i tidigare avsnitt. Undersökningen består även flera frågor som ämnar påvisa samma 
faktorer och kan därmed ytterligare säkerställa mätningen och indikera respondentens 
förhållningssätt till Lean Healthcare. De gånger svaren har skiljt sig åt har detta visats i 
studiens resultat samt diskuterats i analys och diskussion.  
 

9.1.2	  Validitet	  
Att undersökningen som genomförts uppnår validitet innebär att undersökningen har 
undersökt det den är ämnad att undersöka och att denna validitet kontrolleras indirekt 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). För denna studie innebär validiteten att 
undersökningen som genomförts stämmer överens med de teorier som arbetats fram 
under studiens gång och därmed bidrar till den teoretiska forskningen inom ämnet. 
Innan undersökningen påbörjades ansågs aspekterna inom validitet vara av stor vikt 
varpå framtagandet av teorier som ämnade utgöra grunden för de påståenden och frågor 
som framtogs under arbetets gång grundades utifrån väletablerade teorier för att 
försäkra att det som studien ämnade mäta undersöktes. 
 
Validitet kan delas in i inre validitet och yttre validitet, där den inre validiteten avser hur 
frågorna i enkäten stämmer överens med de begrepp som studien vill förklara och den 
yttre validiteten avser att nå ut till den population som studien avser undersöka och 
alltså mäter den yttre verkligheten rätt (Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60). Konkreta frågor 
som ålder och utbildning är enkla att utforma för att mäta det frågan är ämnad att mäta 
medan frågor om en respondents värderingar och uppfattningar är svårare att utforma så 
att de uppfattas på rätt sätt av respondenten och att studien därmed uppnår inre validitet. 
Dahmström (2011, s. 74) påpekar även svårigheten av inre validitet angående frågor om 
en persons värderingar och att en respondent även har benägenhet att svara olika mellan 
frågetillfällen. På grund av mätinstrumentens svårigheter har påståenden och frågor 
därför grundats utifrån tidigare teorier och studier för att försäkra studiens trovärdighet. 
För att utnyttja fördelen av att använda primärdata och utforma frågor som bäst passar 
för att besvara syftet har egna frågor utformats med stöd av teorier. 
 
För att ytterligare stärka validiteten i denna undersökning och undvika missförstånd 
genomfördes en pilotundersökning. Den pilotgrupp som genomförde enkäten fick sedan 
förklara hur de uppfattat frågorna varpå pilotgruppens åsikter kunde tas i beaktan och 
därmed minimera missförstånd i den riktiga undersökningen. Påståendenas och 
frågornas utformning har också diskuterats med forskare vid Umeå universitet och 
andra kunniga personer inom näringslivet för att säkerställa frågornas relevans till 
ämnet och därmed säkerställa att studien undersökt det som varit ämnat att undersöka. 
 
Att en undersökning uppnår yttre validitet definieras genom hur väl undersökningen 
mäter den yttre verklighet den är ämnad att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, 
s. 6). Baserat på frågor väl grundade i tidigare teorier och de åtgärder som gjorts under 
arbetets gång och studien mäter det den avser att mäta uppnår denna studie validitet. 
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9.1.3	  Generaliserbarhet	  
För att studien ska anses vara betydelsefull är det inte tillräckligt att samla in data och 
dra relevanta slutsatser utan Olsson och Sörensen (2011, s. 257) visar hur insamlad data 
måste ses i ett bredare perspektiv.  Denna studie ämnar ge ett praktiskt bidrag genom 
kunskap kring hur den svenska sjukvården på ett lyckosamt sätt ska kunna applicera det 
arbetssätt sjukvården innefattar till ny arbetskraft varpå denna studie bidrar till ett 
bredare perspektiv. Olsson och Sörensen (2011, s. 257) påpekar flera kriterier som 
måste uppfyllas för att en studie ska kunna generaliseras där några av kriterierna 
behandlar att forskningsfrågan kan besvaras på ett metodologiskt sätt, variablerna i 
studien ska ha hög reliabilitet och validitet samt att bakomliggande variablers inverkan 
har kontrollerats. Denna studie besvarar forskningsfrågan på ett metodologiskt korrekt 
sätt, uppnår validitet och reliabilitet och bakomliggande variabler har kontrollerats i den 
mån det är genomförbart. Den faktor som är svår att kontrollera är bakomliggande 
variabler. De frågor som ställs i enkäten utgår ifrån tidigare teorier varpå frågorna kan 
anses vara relevanta men samtidigt finns andra påverkbara faktorer som är svåra att 
rensa bort och därmed kan det inte försäkras att påståenden och frågor besvarats utifrån 
de variabler de ämnade innefatta.    
 
För att kunna generalisera en studies resultat visar Björklund & Paulsson (2012, s. 51) 
att urvalet som undersöks måste kunna spegla den population studien undersöker. Då 
denna studie ämnar identifiera karaktärsdrag för framtida arbetskraft till sjukvården och 
studien undersöker framtida arbetskraft uppnås detta kriterium. Då de som läser på 
läkarprogrammet respektive sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet kommer 
från hela Sverige innehåller studien troligtvis en spridning av populationen i urvalet och 
kan då representera framtida arbetskraft uppväxta i Sverige som studien ämnar 
undersöka. För att kunna generalisera resultatet framhäver Ejlertsson (2005, s. 19) att 
det krävs ett sannolikhetsurval vilket denna studie däremot inte uppfyller. 
 
Denna studie uppfyller inte alla kriterier för generalisering då denna studie studerar 
relativt få objekt som kan påverkas av flera än de variabler som undersökts. Bjereld et al 
(2002, s. 84) beskriver att en studie har låg generaliserbarhet när studien har en låg 
extension och en hög intension vilket innebär att forskaren studerar få objekt med 
många egenskaper. Studien innehåller data gällande framtida arbetskraft till sjukvårdens 
egenskaper och värderingar samt vilken typ av ledare de föredrar och inställning till 
team arbete. Utifrån analysen där data och teori knyts samman dras sedan slutsatser 
kring hur kompatibel framtida arbetskraft till sjukvården är med Lean Healthcares 
arbetssättet och den kultur som filosofin innebär. Då studien inte kan generaliserar är 
studien fortfarande av intresse för svensk sjukvård då sjukvårdens applicering av Lean 
Healthcare på framtida arbetskraft kan underlättas. Trots bristen till generalisering utgör 
även studien ett teoretiskt bidrag till förutsättningarna för implementeringen av Lean där 
karaktärsdrag som bör stimuleras för att vidmakthålla Lean-filosofin ihärdigt inom 
sjukvården ökar förståelsen för liknande implementeringar av ny arbetskraft som 
härstammar från en liknande kulturell kontext. 
 

9.2	  Etiska	  och	  samhälleliga	  aspekter	  
 
Under studiens gång har både samhälleliga och etiska aspekter beaktats. Dessa aspekter 
har tagits hänsyn till för att öka förståelsen av den genomförda uppsatsen. Etiska 
aspekter är viktigt att beakta för att visa utgångspunkter för den studie som genomförs 
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där Denscombe (2004, s. 213) framhäver hur etiska principer ämnar ligga som grund för 
den forskning som genomförs och inte ett regelverk då varje studie skiljer sig åt. De 
samhälleliga aspekterna framhävs för att tydliggöra hur studien är applicerbar för 
samhället i ett större perspektiv och därmed även påvisa studiens aktualitet. 

9.2.1	  Etiska	  aspekter	  
 
De etiska aspekterna grundar sig främst i att både litteraturgranskning samt genomförd 
undersökning har innefattat moraliska val. Den teoretiska- samt praktiska metod som 
beskriver perspektiv och utförande av studien avser att bidra till att studien sker på ett 
korrekt etiskt sätt. De val som görs i studien beskrivs i metoden vilket ämnar skapa en 
förståelse och transparens för läsaren vilket skapar en ärlig beskrivning av den studie 
som genomförs. Vetenskapsrådet (2011, s. 16) framhäver svårigheterna angående etiska 
aspekter i förhållande till forskning eftersom det inte finns en enhetlig definition.  Etik 
inom forskning är problematiskt då det behandlar vad som bör beaktas i förhållande till 
lagar som innefattas vad forskningen måste ta hänsyn till (Denscombe, 2004, s. 211-
212). Det är essentiellt att respondenterna skyddas i en undersökning där 
Vetenskapsrådet (2011, s. 16) ställer frågan hur respondenterna ska skyddas varpå det 
därför är viktigt att beakta fler aspekter där deltagarna inom undersökningen ska 
behandlas på ett etiskt korrekt sätt. I praktisk metod beskrevs det bland annat hur 
respondenterna blev medvetna om att undersökningen var frivillig och att 
enkätundersökningen var helt anonym vilket gjordes för att ta hänsyn till de etiska 
aspekterna som berör respondenternas medverkande. Halvorsen (1992, s. 161-162) 
beskriver hur Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskingsrådet poängterar hur 
forskning bör bedrivas för att vara etisk försvarsbar där faktorer som behandlar 
respondenternas deltagande. Dessa faktorer har belysts och besvarats under avsnittet 
kritik mot sekundärkällor. 
 
För att respondenterna ska kunna ta ett medvetet beslut angående deltagandet i 
undersökningen är det väsentligt att respondenterna är medvetna om syftet med studien, 
vilket även Halvorsen (1992, s. 160) påpekar då undanhållning av studiens syfte skapar 
tvivel angående studiens etiska synvinkel. Då denna studie ämnar undersöka 
respondenternas beteende och värderingar gjordes valet att endast delvis delge syftet för 
att inte påverka svaren av undersökningen. Den beskrivning som gavs av 
undersökningen ansågs däremot tillräcklig för att skapa en korrekt uppfattning bland 
respondenterna angående varför denna undersökning ansågs vara av betydelse samt för 
att påvisa att undersökning de deltar i undersökningen var etiskt korrekt utförd. 
 
För att säkerställa de etiska aspekterna har denna studie genomförts med noggrannhet 
vilket i denna studie innebär att flera källor använts för att belysa olika perspektiv och 
därmed motverka en skev bild av hur verkligheten beskrivs. Information från olika 
källor användes genom att självständigt bearbeta artiklar och teorier vilket gjordes för 
att skapa transparens till studiens utgångspunkt samt skapa en tydlig bild av studien där 
det objektiva synsättet vidtogs för att uppnå de etisk kriterier som ställs vid forskning 
som grundar sig på sekundärdata. 
 
Genomgående i studien har alltså de etiska principer som finns legat som grund för 
studien då dessa aspekter är viktiga för att visa ett adekvat resultat samt att 
respondenterna behandlas rättvist och med respekt. Etik är inte regler utan koder, vilket 
Denscombe (2004, s. 213) påpekar och därmed är det forskarens egna ansvar att följa 
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dessa principer för att genomföra en etisk försvarbar studie vilket denna studie ämnar 
göra.  

9.2.2	  Samhälleliga	  aspekter	  
 
Likt Vetenskapsrådet (2011, s. 18) diskuterar är forskning som berör sjukvården viktigt 
för samhället och dess individer då utökad kunskap kring hälsofrågor stärker samhällets 
utveckling och kvalitet samt befolkningens välmående. Valet att undersöka aspekter 
som berör en diskuterad samhällsfråga, sjukvården och dess effektiviseringsarbete, kan 
därför anses beröra många av de aspekter som påverkar samhället. Forskningsfrågans 
besvarande påverkar därmed hela samhället då frågor som berör sjukvårdens framtida 
arbete påverkar befolkningen genom dess ständiga kontakt med sjukvården. Denna 
uppsats kan därmed påvisa tydlig koppling till den samhällsvetenskapliga forskningen 
som av natur ständigt är föränderlig (Halvorsen, 1992, s. 17). 
 
Uppsatsen påvisar en samhällelig problematik som utgörs av resurseffektivisering 
genom Lean Healthcare. Uppsatsens olika delar har därmed påvisat kopplingar till 
förbättrade arbetsförhållanden, en mer långsiktig hållbarhet där slöseri av resurser 
minimeras samt faktorer som knyter an till samhällets ekonomiska utveckling då 
sjukvården till stor del fortfarande tillhör den offentliga sektorn. Genom utökad 
förståelse kring de aspekter som kan beröra sjukvårdens fortsatta satsning med Lean 
Healthcare kan därför uppsatsens resultat bidra till en kumulativ samhällsvetenskap 
vilket enligt Halvorsen (1992, s. 18) är viktigt när samhället utvecklar nya sätt att 
begripa verkligheten igenom. 
 
Utifrån uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag kan därför tillägg göras gällande 
uppsatsens bidrag för samhällsutvecklingen. Detta bidrag tydliggörs då samhället i 
slutändan påverkas av hur effektiv den svenska sjukvården är, där framtida arbetskraft 
är av betydelse. Den genomförda studien bidrar därmed till forskningen på en 
samhällsnivå då samhället påverkas genom flera perspektiv då alla berörs av 
sjukvården, både ekonomisk och hälsomässigt.  
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Appendix 1 - Enkätundersökning 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Appendix 2- Kodningsmall 
 

 
 
 
 
 
 

Kodningsmall enkätundersökning 

Fråga (Q) Kodning 
1.  Man = 0, Kvinna = 1 
2. Läkare termin 1 = 1, Läkare termin 2 = 2, Sjuksköterska termin 2 

=3, Sjuksköterska termin 4 =4 
3. Svensk = 1, Utländsk = 0 
4.  <24 =1, 25-34= 2, >35= 3 
5. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
6. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
7.  Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0  
8. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
9. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
10. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
11. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
12. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
13. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
14. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
15. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
16. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
17. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
18. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
19. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
20. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
21. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
22. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
23. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
24. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
25. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
26. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
27. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
28. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
29. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
30. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
31. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
32. Instämmer inte alls = 5 ! Instämmer helt = 1, Vet ej = 0 
33. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
34. Instämmer inte alls = 1 ! Instämmer helt = 5, Vet ej = 0 
 

Vill försöka urskilja eventuellt samband mellan frågorna som berör samma dimension 
av kulturellt perspektiv 
Fråga 5, 6 och 15 
Fråga 7, 8 och 16 
Fråga 9, 10 och 17 
Fråga 11,12 och 18 
Fråga 13, 14 och 19 
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