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Titel: Det sitter i individen – En studie om organisationskultur på ett av Sveriges största 
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Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar 

organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta 

med organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande 

befolkning. 
    

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats som 

behandlar fenomenet organisationskultur. Studiens datainsamlingsmetod består av en 

kombination av och med enskilda intervjuer, fokusgrupp, observationer och insamlade 

dokument som bygger på och stärker varandra. 
      

Slutsats: Vi har genom denna studie fått en ny insikt i att yrkeskategorier i första hand 

relaterar organisationskultur till sig själva och att det kan vara individens sätt att 

uppfatta sin plats i organisationen. Organisationskultur blir således något som var och 

en förhåller sig till utifrån sin egen referensram och att den enskilda professionen, 

arbetsuppgiften, enheten, verksamhetsområdet eller sjukhuset återspeglar sättet att se på 

organisationskultur.  
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Abstract 

      

Bachelor thesis in Business Administration III. Organization 15 credits. School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar, Fall 2016. 

      

Authors: Agnes Fyrgård, Amanda Helm and Olivia Sjöqvist. 

Advisor: Jasmina Beharic. 

Examinator: Mikael Lundgren. 

Title: It is in the individual - A case study about organizational culture on one of 

Swedens greatest emergency hospitals.  

 

 

Purpose: The purpose is to increase the understanding of how different job types 

apprehend organizational culture which light the importance of how hospitals can work 

with organizational culture. This to be able to meet the increasing needs of future 

growing and ageing population in a more comprehensive effort. 

 

Method: The study has a qualitative research strategy with a cross-sectional approach 

which examining the organizational culture as a phenomenon. The data consists of 

separate interviews, focus group, observations and collected documents all of which 

build upon and bolster each other in an effort to support the hypothesis.  

 

Conclusion: Through this study we received new insight and knowledge which made 

us understand that individuals relate organizational culture to themselves, which can be 

the individual's way of perceiving their place in the organization. Organizational culture 

is furthermore something that individuals relate to through their own frame of reference 

and that the individual's profession, assignment, unit, work area or hospital influences 

the way individuals look upon organizational culture.  

 

Keywords: organizational culture, subculture, culture, hospital, professional 

bureaucracy, profession.    

 

 

  



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3 
1.3 Problemformulering _______________________________________________ 6 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 6 

2 Metod ______________________________________________________________ 7 
2.1 Kvalitativ metod __________________________________________________ 7 
2.2 Abduktiv forskningsansats __________________________________________ 8 
2.3 Fallstudie _______________________________________________________ 9 
2.4 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 10 

2.4.1 Urval ______________________________________________________ 11 

2.4.2 Intervjuer ___________________________________________________ 13 

2.4.3 Fokusgrupp _________________________________________________ 15 

2.4.4 Observationer - En vecka på Södersjukhuset _______________________ 16 

2.4.5 Dokument ___________________________________________________ 17 

2.5 Tolkning _______________________________________________________ 18 
2.6 Forskningskvalitet _______________________________________________ 19 

2.6.1 Poängrikedom _______________________________________________ 19 

2.6.2 Autenticitet __________________________________________________ 20 

2.7 Forskningsetik __________________________________________________ 21 

3 Teori ______________________________________________________________ 23 
3.1 Organisationskulturens komponenter _________________________________ 23 

3.1.1 Organisationskultur och ledning _________________________________ 24 

3.1.2 Den fysiska kulturen __________________________________________ 26 

3.1.3 Värdegrund _________________________________________________ 27 

3.1.4 Kommunikation ______________________________________________ 28 

3.1.5 Beteenden___________________________________________________ 28 

3.2 Professionsbyråkrati ______________________________________________ 29 
3.2.1 Institutionell isomorfism _______________________________________ 29 

3.2.2 Professioner _________________________________________________ 30 

3.3 Subkulturer _____________________________________________________ 32 

4 Empiri och Tolkning _________________________________________________ 36 
4.1 Kavla upp ärmarna och arbeta ______________________________________ 36 
4.2 Lappa och laga __________________________________________________ 38 
4.3 Struktur och kultur _______________________________________________ 41 
4.4 SÖS-hatten _____________________________________________________ 43 
4.5 Interprofessionella team ___________________________________________ 45 
4.6 Varför är det så svårt att behålla sjuksköterskorna i mer än 24 månader? _____ 47 
4.7 Att tala med bönder på bönders vis __________________________________ 51 
4.8 För patienten på sjukvårdens villkor _________________________________ 55 
4.9 Djur, tidningsrubriker och 50 ord! ___________________________________ 58 



  
 

v 

5 Slutsats ____________________________________________________________ 62 
5.1 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 64 

Referenser ___________________________________________________________ 65 
Skriftliga källor _____________________________________________________ 65 
Muntliga källor _____________________________________________________ 73 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Södersjukhusets Verksamhetsplan 2016 ____________________________ I 
Bilaga 2 Södersjukhusets Verksamhetsplan 2017 __________________________ III 
Bilaga 3 Intervjuguide _______________________________________________ VI 
Bilaga 4 Fokusgruppsguide ___________________________________________ IX 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige förväntas befolkningen inom de närmsta tio åren stiga med över en miljon 

invånare till följd av en ökad invandring och att fler föds än dör (Karlsson 2015). I 

Stockholm är prognosen att huvudstaden kommer att öka med en småstad om året vilket 

gör att länet står inför stora utmaningar (Stockholms Läns Landsting 2016). En växande 

befolkning i kombination med att vi lever allt längre ställer höga krav på organisationen 

som håller oss levande, sjukhuset. Sjukhuset är tryggheten i organisationssamhället och 

finns med oss genom hela livet, det är platsen där allt förväntas fungera väl trots 

förändringar i omvärlden och där hjälp alltid ska finnas inom räckhåll. Idag står 

sjukhusen dock inför stora utmaningar och det råder en oro för hur sjukhusen ska kunna 

hantera den framtida utvecklingen. En del av utmaningarna består av en 

sjuksköterskebrist, trots att sjuksköterskeprogrammen är så populära att mer än hälften 

av de behöriga inte kommer in på grund av för få utbildningsplatser (Universitet- och 

Högskolerådet 2016). Antal vårdplatser har även under de senaste åren successivt 

dragits ned vilket innebär utmaningar med att hantera den nuvarande befolkningen 

(Ohlin 2016). Sjukvården har även kantats av återkommande strejker på grund av låga 

löner och dåliga arbetsförhållanden vilket genererat i att tryggheten som sjukhusen ska 

symbolisera nu sätts på prov (Svenska Dagbladet 2016).  

 

I Stockholms Läns Landsting (SLL) ingår Södersjukhuset (SÖS) som är ett av Sveriges 

största akutsjukhus. Sjukhuset är centralt beläget på Södermalm och har drygt 4300 

anställda som tillsammans vårdar akut sjuka patienter från hela landet (Södersjukhuset 

2016a). Södersjukhuset har idag 700 vårdplatser varav 77 av platserna är stängda 

(Qlikview 2016). Vidare har sjukhuset ett återkommande mål om att behålla mer än 

hälften av sjuksköterskorna i mer än 24 månader vilket visat sig vara svårt att nå (se 

bilaga 1 och 2). I Södersjukhusets senaste medarbetarundersökning ville däremot hela 

75 % av de anställda rekommendera sjukhuset som arbetsplats och dess “...atmosfär 

brukar ofta beskrivas i ord som stark kultur, högt i tak, rak kommunikation och hög 

kompetens” (Södersjukhuset 2016b). Men vad innebär egentligen stark kultur? Enligt 

Chatman och Cha (2003) kan en stark kultur skapa en gemensam överenskommelse för 

hur värderingarna ska efterlevas vilket kan utvecklas till en identifikation mellan 

organisationen och organisationsmedlemmarna. Sjukhus består av en mängd 

yrkesprofessionella och Alvehus (2012) talar specifikt om att professioner är starka 
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kulturbärare då de har tydliga värderingar och ett normsystem som formats under en 

längre tid, vilket kan resultera i att professionerna känner större tillhörighet till sin 

profession än till organisationen. Alvesson (2015) förklarar fenomenet som att det 

skapas mindre kulturer i kulturen vilket benämns subkulturer och förklarar att individer 

söker identifikation till en mindre del av organisationen som exempelvis till en 

avdelning, chef eller en specifik arbetsuppgift, vilket istället kan betraktas som en 

mindre stark kultur. Södersjukhuset har över hundra avdelningar och mottagningar och 

tio verksamhetsområden där alla ska arbeta utifrån ett gemensamt patientfokus med 

ledorden “för patienten - med patienten” (Södersjukhuset 2016c; 2016d).  

 

Södersjukhusets värdegrund påtalar vikten av interprofessionella team för att öka 

samarbetet och integreringen mellan yrkeskategorierna (Södersjukhuset 2013). Trots 

försök att sammanföra de olika yrkeskategorierna till en starkare enhet som arbetar för 

patientens bästa är det ändå 25 % av de anställda som inte vill rekommendera 

Södersjukhuset som arbetsplats. Vilka faktorer som gör att 25 % inte anser 

Södersjukhuset som en attraktiv arbetsgivare kan endast spekuleras i. Fysiskt och 

psykiskt krävande arbeten, ojämn ansvarsfördelning eller är det de låga lönerna som får 

personalen att överväga andra alternativa arbeten? Att Södersjukhuset även kämpar med 

att behålla sjuksköterskorna i mer än 24 månader tyder på att organisationen inte helt 

når fram till alla individer och deras behov. Alvesson och Sveningsson (2016) menar att 

kulturen till viss del är sammankopplad med den anställdes personliga åsikter och kan 

underlätta förståelsen för arbetet den anställde utför eller i värsta fall försvåra arbetet. 

Organisationskultur kan avspegla det arbete som medarbetare utför, och kan ta sig i 

uttryck på sättet de talar på eller i de handlingar som formar atmosfären kring de 

anställda (Alvesson och Sveningsson 2016). “Du ska hinna med allting trots att du 

egentligen inte gör det” (Sjuksköterska 2016-12-14) och “man kavlar upp ärmarna och 

arbetar” (Läkare 2016-12-14). Citaten talar om en kultur med förpliktelser bortom det 

uttalade. Ett tungt och krävande arbete måste innehålla en stark och stöttande kultur som 

gör att organisationens viktigaste tillgång, personalen, väljer att stanna. 

Organisationskulturen är en viktig komponent till en stark sammanhållning, där 

organisationen med hjälp av kulturen inte bara får en stark grogrund utan även kan 

tillhandahålla stabil sjukvård, för patienten, med patienten. 
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1.2 Problemdiskussion 
Organisationskultur kan beskrivas som organisationens identitet av gemensamma 

värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som ligger inbäddade i organisationen 

och utvecklas och stärks i processer över tid (Philipson 2004; Schein 2010; Alvesson 

2015). Organisationskultur är ofta så djupt inrotad i organisationen att “det sitter i 

väggarna” vilket gör det svårt att sätta fingret på vad organisationskultur egentligen är 

(Alvesson och Sveningsson 2016). Hofstede (1990) menar att det som gör kulturen 

svårfångad, är att den består av föreställningar och osynliga fenomen som värderingar, 

innebörder och tankesätt. Vidare argumenterar Hofstede (1990) för att kultur är ett 

kollektivt fenomen och kan därför inte föras ned till individnivå då kulturen inte avgörs 

av den mänskliga naturen. Även Alvesson (2012) argumenterar för att 

organisationskultur utgörs av en större grupp människor och att organisationen som 

helhet utgör kollektivet. Likaså är Jacques (1951), Allen och Kraft (1982) och O’Reilly 

och Chatman (1996) eniga om att organisationskultur bör förstås utifrån ett kollektivs 

beteenden, hur jargongen går och hur arbetet skall utföras som sedan lärs ut till nya 

medlemmar som reproducerar organisationskulturen.  

 

Lok et al. (2005) poängterar att tidigare forskning kring ämnet fokuserat på att det 

endast finns en organisationskultur i organisationer. Martin et al. (2006) argumenterar 

vidare för att det inte finns någon relevans i att studera organisationskultur som en 

helhet då värdefull kunskap för att förstå organisationskulturen går förlorad om 

forskaren inte fragmenterar kulturen i subkulturer. Även Bang (1999) argumenterar för 

att kunna få en förståelse för fenomenet, måste subkulturer i relation till 

organisationskulturen studeras. Alvesson (2012) menar att organisationskultur belyser 

något stort och viktigt, något som även vi är eniga i. För att kunna belysa det stora och 

viktiga anser vi att man bör se till de mindre delarna för att förstå helheten och det är 

vad denna studie ämnar göra, att studera fenomenet organisationskultur på 

subkulturnivå. 

 

Hofstede (1998) liknar en organisation vid en kulturell karta uppbyggd av subkulturer. 

Subkulturer uppstår som ett resultat av hur olika grupper identifierar sig med varandra 

där det bildas gemensamma värderingar och normer inom gruppen exempelvis 

yrkeskategorier, enheter och verksamhetsområden (Bang 1999). Dempsey (2015) 

förklarar att organisationer med olika hierarkiska nivåer och yrkeskategorier, sällan har 



  
 

4 

genuint liknande värderingar och engagemang som överensstämmer med 

organisationskulturen. Vidare framhåller Egan (2008) att subkulturer är ett resultat av 

att individer inom organisationer kan ha svårt att identifiera sig med 

organisationskulturen vilket gör det lättare att skapa sig en identifikation med 

subkulturen. Lok et al. (2005) argumenterar för att subkulturer spelar en stor roll i hur 

anställda formar sin uppfattning och hur de agerar. Vidare menar Lok et al. (2005) att 

subkulturen ger en bättre förståelse för arbetet och att värderingar och attityder stärks. 

Värderingarna blir för den anställde mer sammanhängande än i den övergripande 

organisationskulturen, vilket kan kopplas samman med att den anställde ofta känner en 

större lojalitet till sin enhet eller yrkeskategori istället för organisationen (Prestholdt et 

al. 1987). Subkulturer kan därav bilda klyftor i organisationskulturen och göra den mer 

delad än enad då varje subkultur bildar en kultur i sig, vilket gör att 

organisationskulturen blir svårare att uppfatta och ta till sig. 

 

Alvesson (2015) förklarar att organisationer i den offentliga sektorn ofta lägger ned 

mycket tid på att formulera värdegrunder, dock föreligger en risk att värdegrunden bara 

uppfattas som fina ord utan innebörd. Grey (2009) menar att de oskrivna reglerna och 

normerna kan få en djupare innebörd och att det generellt finns en acceptans i 

organisationer att bryta mot de skrivna reglerna. I Södersjukhusets värdegrund påtalas 

vikten av att arbeta “för patienten- med patienten” samt att ha “respekt för 

individen” (Södersjukhuset 2013). I samband med studiens observation framkom det att 

behandlingsbeslut inte alltid togs utifrån värdegrund och patientlag utan att tid, rum, 

situation och person kunde avgöra behandling utan att patienten fick tillräckligt med 

information om de olika alternativen för att själv kunna delta i beslutet. Dock utan att 

det skulle bli någon skillnad i resultatet. Det innebär således att patienten inte alltid får 

tillräckligt med information för att kunna vara delaktig. Enligt 3 kap. 1 och 2 § samt 4 

kap. 1 § i patientlagen ska patienten informeras om vilka alternativ som finns för 

undersökning, vård och behandling samt ha möjlighet att välja behandlingsalternativ. 

Vidare ska patientens självbestämmande och integritet respekteras i beslutsfattandet 

(SFS 2014:821). Att det som sitter i väggarna inte är detsamma som vad som står på 

väggarna kan bidra till en irritation och ett bakåtsträvande för den större 

organisationskulturen, där varje subkultur har sitt eget sätt att göra saker på. De enskilda 

subkulturernas intressen kan därför bli viktigare än organisationens intressen vilket kan 

göra att det skapas en intern konflikt eller splittring som tar fokus från sjukhusets 
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egentliga mål. Detta kan hämma organisationskulturen och göra att sjukhuset går miste 

om de fördelar som en enad organisationskultur kan ge. I studier genomförda av Collin 

och Porras (1996) och Cameron och Quinn (2005) studerades vinstdrivande företag där 

den gemensamma nämnaren för framgång var en tydlig organisationskultur och en 

transparens mellan yrkeskategorier. Kotter och Heskett (1992) och Grey (2009) 

argumenterar för att en enad organisationskultur kan öka förståelsen för målen vilket 

Alvesson (2012) menar kan ge ekonomiska fördelar i form av effektiva samarbeten då 

de anställda uppfattar verkligheten ur en delad referensram. Gemensamt för Collin och 

Porras (1996), Cameron och Quinn (2005), Kotter och Heskett (1992), Grey (2009) och 

Alvesson (2012) är att de inriktat sig på de ekonomiska fördelarna i den privata sektorn.  

 

Sjukhus skiljer sig åt i detta hänseende då organisationen inte behöver uppnå de 

ekonomiska fördelarna som den privata sektorn kräver, därmed inte sagt att de inte har 

ekonomiska mål att förhålla sig till. Vi ser därför en lucka för hur organisationskultur 

fördelaktigt kan användas i den offentliga sektorn. Sjukhus behöver inte konkurrera om 

patienterna, de blir varken fler eller färre över en natt, eller som Södersjukhusets VD 

uttryckte sig “Vi har en bra tillväxt i vår bransch utan för mycket marknadsföring” 

(VD 2016-12-19). Däremot behöver sjukhusen tävla om personalen då sjuksköterskorna 

idag, till följd av den rådande sjuksköterskebristen, kan välja fritt vilket sjukhus, vilket 

verksamhetsområde och specifikt vilken avdelning de vill arbeta på. Lagercrantz (2014) 

talar om att sjukhusens personalomsättning under de senaste åren varit höga, vilket 

således blir ett viktigt nyckeltal för den offentliga sektorn. Sjukhusen har inte möjlighet 

att differentiera sig med lön eller andra förmåner till följd av bestämmelser från 

Landstinget och därmed skulle sjukhus kunna använda sig av organisationskultur som 

en konkurrensfördel för att differentiera sig mot andra sjukhus genom att stärka 

individer på individnivå och öka grupptillhörigheten. Tillhörighet och bekräftelse för 

individen är enligt Hedegaard Hein (2012) starka incitament för att stanna kvar på 

arbetsplatsen. En tanke är att organisationskulturen till slut kan bli det som differentierar 

sjukhus och avdelningar från varandra. Det argumenteras nämligen enligt Alvesson 

(2012) och Arikan och Enginoğlu (2016) att organisationskultur är förknippad med 

organisationens unika konkurrensfördelar och kan göra organisationen svår att kopiera. 

 

Mycket tyder på att en organisationskultur har svårt att få genomslagskraft då det på 

sjukhuset finns mängder av enheter, yrkeskategorier och individer som alla bildar unika 
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subkulturer och har därför svårt att dela referensramar. Att bryta ned 

organisationskulturen och studera fenomenet på en subkulturnivå tillför en djupare 

förståelse för fenomenet och för att kunna läsa av den kulturella kartan. Detta bidrar 

även till en ökad förståelse för hur olika yrkeskategorier; ledning, chefer, läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar organisationskulturen. Yrkeskategorierna 

påverkar i sin tur sjukhusets förmåga att uppfylla dess syfte, att ta hand om patienten, 

något som idag försvåras till följd av att det är för få vårdplatser och att det saknas 

personal vilket gör studien betydelsefull även för samhällsutvecklingen. Studien kan 

även vara relevant och bidra med nya insikter för sjukhus som organisation, då 

majoriteten av de studier som skrivs om sjukhus behandlar andra perspektiv såsom 

medicin och omvårdnad.  Om de framtida prognoserna om en ökad och åldrande 

befolkning stämmer, kommer det inom några år bli viktigare för sjukhusen att hålla 

ihop. En start kan vara att få en djupare förståelse för varje yrkeskategori som utgör en 

avgörande del i organisationen. Organisationskulturen kan ses som en ram att förhålla 

sig till men subkulturerna är grunden till det som faktiskt sker.   

 

1.3 Problemformulering 
Hur uppfattas organisationskulturen på ett av Sveriges största akutsjukhus av olika 

yrkeskategorier?  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar organisationskultur 

och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta med 

organisationskultur för att kunna möta framtidens växande och åldrande befolkning. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod  
Alvesson och Sveningsson (2016) och Arikan och Enginoğlu (2016) menar att 

organisationskultur är ett svårdefinierat och komplext fenomen vilket gör att kulturen 

kan uppfattas diffus när den skall konkretiseras. Bang (1999) argumenterar för att 

verkligen förstå hur organisationskultur fungerar måste kulturen studeras på djupet då 

den ofta ser annorlunda ut på ytan. Eftersom att det inte riktigt tycks gå att identifiera 

vad organisationskultur är, innebär det en del utmaningar för vår studie. Philipson 

(2004) diskuterar hur organisationskultur är uppbyggd av både synliga och osynliga 

delar varav de osynliga delarna som värderingar, normer och uppfattningar är något som 

inte talas om, eller inte kan talas om då det sker i det omedvetna. De synliga delarna är 

däremot lättare att uppfatta då de består av materiella ting såsom miljö, symboler och 

byggnader. Philipson (2004) poängterar vikten av att såväl synliga som osynliga delar är 

minst lika betydelsefulla när det kommer till att förstå och relatera till fenomenet 

organisationskultur. 

 

Vi kommer med anledning av studieobjektets komplexitet använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Svensson och Ahrne (2015) och Alvehus (2013) förklarar att 

kvalitativ metod lämpar sig bäst när det kommer till att studera komplexa fenomen. Att 

studera organisationskultur på subkulturnivå ger studien en möjlighet att göra 

fenomenet mer gripbart. Vi kommer därför studera hur olika yrkeskategorier inom 

sjukhus uppfattar organisationskulturen för att komma närmare en förståelse för 

fenomenet. Van Maanen (1979), Sanday (1979), Bang (1999) och Schein (2010) 

förespråkar kvalitativ metod när organisationskultur studeras. Likaså argumenterar 

Kummerow och Kirby (2014) för en kvalitativ metod vid studier av organisationskultur 

och förklarar att metoden är mycket förekommande i modern forskning inom ämnet. 

Den kvalitativa forskningsstrategin enligt Bryman och Bell (2013) fokuserar på 

betydelsen av ord vid insamling av data, tyngden ligger i att skapa en förståelse och 

tolka förhållandet mellan teori och praktik. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

kvalitativ metod handlar om att förstå och tolka fenomenet utifrån studiesubjektens 

synvinkel. Vidare framför Alvehus (2013) att samband av studiesubjektens olika åsikter 

är av intresse vid kvalitativ metod vilket gör att kvantitet inte blir helt uteslutet då det 

kan vara intressant att studera uppfattningar i en organisation. Att förstå innebörden av 

uppfattningarna i ett socialt sammanhang gör det lättare att analysera det som studeras 
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(Alvehus 2013). Den kvalitativa metoden kan därför ses som studiens verktyg att kunna 

läsa av och analysera den kulturella kartan och från yrkeskategoriernas perspektiv för att 

kartlägga olika uppfattningar och slutligen tolka organisationskulturen.  

 

2.2 Abduktiv forskningsansats 
Studien har en abduktiv forskningsansats vilket Alvesson och Sköldberg (2008) 

förklarar som ett växelspel mellan induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen 

utgår från empirisk fakta medan den deduktiva utgår från teori i vilket den abduktiva 

ansatsen har tendenser från båda (Alvesson och Sköldberg 2008). Alvehus (2013) 

förklarar att den abduktiva ansatsen kan skapa en ny förståelse för det som studeras 

genom att tolka empirin i skenet av teorin vilket kan leda till att teorin, genom den 

empiriska datainsamlingen, får en ny innebörd. Svensson (2015) menar att det inte 

nödvändigtvis behöver vara forskaren som använder teorin utan att teorin kan använda 

forskaren. Vi som forskare kan därmed använda teorin för att förstå något i verkligheten 

samtidigt som teorin kan ges en ny innebörd till följd av vårt arbete. Kirkeby (1994) 

förklarar att den abduktiva ansatsen främjar kreativitet då den inte följer en logisk 

utveckling, utan tillåter en mer iterativ process (Taylor et al. 2002). Alvesson och 

Sköldberg (2008) förespråkar abduktiv ansats vid komplexa situationer då den ämnar 

förklara det enskilda fallets underliggande mönster.  

 

Vi har i denna studie utgått från intervjuer, fokusgrupp, observationer och 

dokumentinsamling och vidare alternerat den empiriska faktan med teorier för att det 

ska vara möjligt att skapa en förståelse för organisationskultur som fenomen. I och med 

att det inte finns något givet recept som kan ge svar på vad organisationskultur är 

(Lindqvist et al. 2014), har det abduktiva tillvägagångssättet varit nödvändigt. För att 

studien ska kunna genomföras har vi anpassat teorin beroende på vad som framkommit 

under datainsamlingen. Utan vår förförståelse av fenomenet hade vi inte vetat hur vi 

skulle få fram de omedvetna och underliggande mönstren av organisationskulturen och 

heller inte kunnat tolka det vi sett genom teorin. Vi har därför behövt tolka det 

empiriska materialet genom det teoretiska materialet och vice versa för att kunna 

komma så nära en förståelse för fenomenet som möjligt. Alvesson och Sköldberg 

(2008) exemplifierar tillvägagångssättet med en röntgenplåt som för en outbildad ser ut 

som svarta och vita fläckar medan en utbildad kan tyda mönstret och förstå att fläckarna 

representerar något. Hansson (1958) förklarar att samma fenomen kan ha olika 
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innebörder beroende på vem som tolkar den. På samma sätt kan värdegrunder, symboler 

och ett visst språkbruk i organisationer vara svårtolkade om vi inte lär oss förstå 

innebörden av dem. Att bryta ned organisationskulturen till subkulturer kan hjälpa oss i 

denna förståelse för att komma till djupare insikt i de underliggande mönstren för att 

förstå innebörden av helheten. Synsättet kan förklaras som en hermeneutisk process 

vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär att helheten endast kan förstås ur 

delarna och att delarna måste förstås ur helheten. Ricoeur (1981) förklarar hermeneutik 

som underliggande mönster där vikten läggs på förståelsen för hur handlingar kan ge 

uttryck för känslor och där text kan tolkas som mer än bara ord.  

 

2.3 Fallstudie 

En fallstudie innebär att studien är avgränsad till ett specifikt område där poängen är att 

studera det enskilda fallets särdrag som sedan kan förstås i ett större sammanhang 

(Stake 2000; Bryman och Bell 2013). Studiens avgränsade område är Södersjukhuset 

med inriktning på det specifika verksamhetsområdet ortopedi. Inom ortopedi samt 

sjukhusets ledning kommer studiens särdrag vara subkulturer för att få en djupare 

förståelse för organisationskulturen.  

 

Innan genomförandet av en fallstudie redogör Yin (2007) för att forskaren bör 

bestämma om studien kommer att bygga på ett fall vilket benämns som en 

enfallsdesign, eller om flera fall skall studeras vilket då blir en flerfallsdesign. Vidare 

förklaras att en enfallsdesign kan genomföras på ett fall med en eller flera analysenheter 

(Yin 2007). Vi har valt att använda oss av en enfallsdesign med fem analysenheter; 

ledning, chefer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Yrkeskategorierna utgör 

studiens fem subkulturer där varje person kan vara en del av olika subkulturer sett till 

exempelvis yrkestillhörighet, enhetsnivå, verksamhetsnivå och ledningsgrupp. Yin 

(2007) beskriver att en enfallsdesign fördelaktigt kan vara användbart vid studier av 

representativa fall där syftet är att förklara något som kan representera ett ofta 

förekommande fenomen. I vår studie har vi valt att studera delar av 

organisationskulturen på ett sjukhus vilket är en organisation som kan anses vara 

representativ då den är institutionaliserad. Johansson (2002) förklarar att sjukhus ser 

ungefär likadana ut vart man än befinner sig till följd av den institutionella 

isomorfismen. Sjukhuset kan även anses vara representativt då den enligt 2 kap. 1 § i 

patientlagen ska vara lättillgänglig (SFS 2014:821). Vidare arbetar närmare en halv 
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miljon människor inom vården vilket tyder på att organisationen är vanligt 

förekommande (Statistiska Centralbyrån 2013). Yin (2007) betonar att det inte går att 

generalisera efter att ha granskat endast en organisation då studien har för lite underlag. 

Vi kommer därför inte kunna dra någon generell slutsats för organisationskulturen i vår 

studie eller för övriga sjukhus och därmed kan ingen generalisering göras. Däremot 

anser vi att studien ändå kommer att kunna säga något om organisationskulturen på 

Södersjukhuset och på andra sjukhus, då sjukhus är institutionaliserade där rutiner och 

sättet de gör saker på närmast är standardiserade. Studien kan därför vara relevant och 

tillföra förståelse även för andra sjukhus. Södersjukhusets verksamhet har pågått i över 

70 år (Södersjukhuset 2014) och är ett av Sveriges största akutsjukhus vilket tyder på att 

organisationen kan ses som en föregångare. Bang (1999) menar att organisationen måste 

ha funnits under en längre tid för att kunna få tag i det där som “sitter i väggarna”.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vi har kombinerat olika datainsamlingsmetoder för att kunna få en övergripande 

förståelse för studieobjektet. I och med att organisationskultur är ogripbart och 

komplext anser vi att fler datainsamlingsmetoder bör tillämpas för att kunna angripa 

fenomenet ur olika perspektiv för att få en förståelse för såväl de synliga som de 

osynliga delarna av organisationskulturen. En utmaning med att studera 

organisationskultur är att det med ord kan vara svårt att förklara vad eller vilken 

organisationskultur en organisation har. Ott (1989) och Siehl och Martin (1990) 

argumenterar för att om det inte finns en enad bild för vad organisationskultur är kan det 

heller inte finnas ett enda tillvägagångssätt för hur organisationskultur studeras. 

 

Att studera organisationskultur innebär flera steg för att komma åt kärnan i kulturen. 

Alvehus (2013) beskriver att triangulering är ett tillvägagångssätt som ger en möjlighet 

att ringa in studieobjektet. Bryman och Bell (2013) förklarar att triangulering är lämplig 

vid forskning av sociala företeelser och att användandet av flera insamlingsmetoder 

ökar förståelsen för det som studeras. Alvehus (2013) poängterar att då 

datainsamlingsmetoderna skiljer sig från varandra, kommer även resultaten att vara 

olika vilket gör att det inte direkt går att likställa metoderna då resultaten kommer i 

olika former. Vi anser, trots trianguleringens brister, att tillvägagångssättet är gynnsamt 

för studien då organisationskultur måste förstås ur fler aspekter. Studiens 

datainsamlingsmetod kommer därför bestå av en kombination av och med enskilda 
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intervjuer, fokusgrupp, observationer och insamlade dokument som bygger på och 

stärker varandra. 

 

Studiens tillämpade datainsamlingsmetoder har inneburit att de enskilda metodernas 

svagheter och styrkor kompletterat varandra. Intervjuerna synliggjorde individers 

uppfattning som både kunde vara utförliga i beskrivningar kring det aktuella ämnet men 

även anpassade till situationen och inte ge uttryck för genuina åsikter. Fokusgruppen 

fokuserade istället på den kollektiva uppfattningen och kan därmed verka 

kompletterande för intervjuerna då åsikter av annan karaktär uppdagades. Det går aldrig 

att med säkerhet veta om det som observerades tillhörde vanligheterna eller om de var 

rena tillfälligheter. Däremot ger observationerna tillsammans med intervjuerna, 

fokusgruppen och de insamlade dokumenten en djupare förståelse och insyn för vad 

som egentligen gömmer sig bakom väggarna på Södersjukhuset.  

 

2.4.1 Urval  

Alvehus (2013) förklarar att urvalet ska baseras utifrån möjligheten att besvara studiens 

problemformulering och att urvalet därmed bör anpassas till det som studeras. Vidare 

poängterar Alvehus (2013) att problemformuleringen samtidigt kan behöva anpassas 

beroende på vilket urval forskarna kommer i kontakt med. Vi har i denna kvalitativa 

studie med abduktiv ansats utgått från ett fenomen och justerat problemformuleringen 

efter urvalet. Wibeck (2010) menar att för att öka förståelsen för fenomenet görs urvalet 

i linje med studiens syfte vilket benämns som ett strategiskt urval. Trost (2010) påpekar 

att ett strategiskt urval fördelaktigt kan tillämpas då det ger variation och ökar chanserna 

för att få tag på det som önskas. Även Alvehus (2013) menar att ett genomtänkt 

strategiskt urval kan möjliggöra mer innehållsrik empiri samt synliggöra aspekter som 

aldrig annars hade kommit fram. Vi har tillämpat ett strategiskt urval och valt 

respondenter efter ett antal kriterier som baseras på studiens möjlighet att djupgående 

studera fenomenet organisationskultur. Kriterierna har därför utvecklats med hjälp av 

vår förförståelse för organisationskultur samt efter hur organisationen är uppbyggd. 

 

Alvesson (2012) förklarar att organisationskulturen är inbäddad i organisationen som 

utvecklas och stärks i processer över tid. Vidare understryker Alvehus (2013), Polit och 

Beck (2014) och Bryman (2016) att respondenterna måste kunna förhålla sig till och ha 

vetskap om ämnet för att kunna besvara frågorna informativt. Även Bang (1999) anser 

att respondenterna bör ha arbetat i organisationen under en längre tid för att kunna 
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uppfatta vad kulturen står för. Vi har med anledning av ovanstående valt respondenter 

som arbetat i organisationen under en längre period. Alvehus (2012) understryker att 

forskare tenderar att utgå från att chefer har en djupare insikt i organisationskulturen 

vilket således skulle betyda att endast cheferna behöver intervjuas vid forskning om 

organisationskultur. Alvehus (2012) argumenterar dock för att så inte är fallet och 

poängterar att fler led bör höras för att förstå organisationskulturen. Vidare förklarar 

Alvesson (2015) att ledarskap påverkar organisationskulturen genom kulturella yttringar 

som ger ringar på vattnet i form av påverkan på andra kulturella yttringar. Ett annat sätt 

att se det på är att organisationskulturen har en möjlighet att skapa ledarskapet 

(Alvesson 2012). Vi har med anledning av Alvehus (2012) och Alvessons (2015) 

resonemang valt ut respondenter tillhörande olika yrkeskategorier för att synliggöra 

ringarna på vattnet och därigenom få en djupare förståelse för organisationskultur. Att 

inkludera fler yrkeskategorier i olika tjänstenivåer har varit nödvändigt för att vi ska få 

en allsidig bild av fenomenet och för att kunna genomföra studien. Vi valde även att ta 

hänsyn till genusperspektivet och ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i den 

mån det var möjligt, vilket vi lyckades med i intervjuerna men på grund av 

tillgänglighet representerades enbart kvinnor i fokusgruppen. Alvesson (2015) talar om 

att organisationer består av en variation av individer där alla identifierar sig olika med 

organisationskulturen beroende på sociala kategorier som exempelvis yrkeskategori och 

kön. 

 

Urvalskriterier 

 Ledning, chefer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

 Anställning i minst tre år. 

 Jämn fördelning mellan kvinnor och män.   

 

Intervjuer 

 

Yrkeskategori 

 

Anställd år 

 

Datum 

 

Plats 

Christina Widerberg 

Söderholm 

Styrelseledamot 2002 -  2016-12-15 Östra station, Stockholm 

Tomas Movin VD 2013 - 2016-12-19 Södersjukhuset, Stockholm 

Sari Ponzer Verksamhetschef 1988 - 2016-12-13 Södersjukhuset, Stockholm 

Thomas Arnhjort Chefläkare 1981 - 2016-12-19 Södersjukhuset, Stockholm 

Tina Sjöqvist Vårdenhetschef 1996 - 2016-12-13 Södersjukhuset, Stockholm 

Lasse Lapidus Läkare 1998 - 2016-12-14 Södersjukhuset, Stockholm 

Annika Tiliander Sjuksköterska 2007 - 2016-12-14 Södersjukhuset, Stockholm 

Abdel Mafti Undersköterska 2001 - 2016-12-14 Södersjukhuset, Stockholm 
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Fokusgrupp Yrkeskategori Anställd år Datum Plats 

Tina Sjöqvist Vårdenhetschef 1996 -  2016-12-15 Södersjukhuset, Stockholm 

Radicia Karlström Läkare 2008 - 2016-12-15 Södersjukhuset, Stockholm 

Fanny Nilsson Sjuksköterska 2011 -  2016-12-15 Södersjukhuset, Stockholm 

Carin Almberg Undersköterska 1996 -  2016-12-15 Södersjukhuset, Stockholm 

 

Observationer Datum 

Södersjukhuset, Stockholm  2016-12-14 - 2016-12-16 

 

Vi har valt att benämna respondenterna vid yrkeskategori och inte vid namn i studien 

för att läsare enkelt ska kunna följa resonemanget och för att olika yrkeskategorier kan 

tolka kulturen olika. För att kunna besvara problemformuleringen och ta reda på hur 

organisationskulturen uppfattas genomfördes intervjuer med samtliga yrkeskategorier. 

Vi skapade även en fokusgrupp med representanter från yrkeskategorierna; chef, läkare, 

sjuksköterska och undersköterska som representerar de större yrkesgrupperna på 

Södersjukhuset. Ledningen exkluderades ur fokusgruppen då vi genom intervjuerna fått 

information från ledningens perspektiv och därmed riskerar inte yrkeskategorin att 

förbises. Vi fick vidare möjligheten att under en arbetsvecka genomföra öppna 

observationer i organisationen för att ytterligare öka förståelsen för 

organisationskulturen samt bekräfta och dementera förutfattade meningar.  

 

2.4.2 Intervjuer  

Kvalitativa intervjuer har utgjort studiens utgångspunkt för att på ett innehållsrikt sätt 

fånga in yrkeskategoriers uppfattningar om organisationskulturen. Alvehus (2013) 

poängterar att intervjuer utgör den viktigaste delen för den kvalitativa metodens 

tillvägagångssätt då den ger möjlighet att undersöka individers känslor, tankar och 

handlande. Trost (2010) förklarar att kvalitativa intervjuer ska bygga på enkla frågor 

som respondenten tydligt förstår som sedan kan generera i komplexa och omfattande 

svar. För att forskaren ska kunna utläsa respondentens uppfattningar förespråkar 

Bryman och Bell (2013) att frågorna ska vara semi- och ostrukturerade där forskaren 

följer ett tema, tar minnesanteckningar och om nödvändigt ställer följdfrågor. Semi- och 

ostrukturerade intervjuer handlar om att forskaren inte ska styra respondenten i sina 

frågor, utan vägleda genom teman eller frågor för att intervjun ska hållas inom ramarna 

för det aktuella ämnet (Bryman och Bell 2013). 
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Med bakgrund av vår förståelse för både hur organisationen ser ut och 

organisationskultur som fenomen har urvalet, som tidigare diskuterats, varit strategiskt 

vilket även inneburit att vi har en viss förkunskap som medförde att vissa frågor var 

direkta. Vi eftersökte de intressanta delarna som annars aldrig hade kommit fram, vilket 

till vår fördel givit studien en helt annan tyngd än vad som hade visats vid endast öppna 

frågor och teman. Vi kunde exempelvis utläsa i Södersjukhusets verksamhetsplan att det 

fanns ett återkommande mål om att behålla mer än hälften av sjuksköterskorna i mer än 

24 månader, ett mål som visats vara svårt att nå. En fråga om det specifika målet blev 

därför givet i vår intervjuguide. Det går att argumentera för att frågor av sådan karaktär 

kan ses som styrda och inte ger respondenten någon utväg, men för att vi ska kunna 

presentera en gedigen bild av organisationskulturen har tillvägagångssättet varit 

nödvändigt då vi annars riskerar att endast få de där “fina orden” utan större innebörd. 

 

Vi valde att inleda samtliga intervjuer med att berätta vilka vi var och därefter fick 

respondenterna besvara frågor som berörde deras tidigare arbete samt hur de arbetar 

idag för att få igång samtalet. Respondenterna fick sedan med egna ord beskriva hur de 

uppfattade organisationskulturen på Södersjukhuset vilket många ansåg var svårt till 

följd av fenomenets komplexitet. Bang (1999) och Kvale och Brinkmann (2014) 

förklarar att öppna frågor resulterar i utförliga och spontana svar som visar 

respondentens verklighetsuppfattning. Intervjuerna fortlöpte sedan med hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga 3) innehållande ett antal teman och frågor som vi på förhand 

valt ut och som vi ansåg vara lämpliga för respektive respondent. Bang (1999) menar att 

respondentens relation till organisationen är avgörande för att få djup i svaren, 

respondenternas relation till organisationen var något som vi tog i beaktning. Slutligen 

fick alla respondenter ett ark som visade 50 ord (se bilaga 3) där respondenternas 

uppgift var att markera fem av orden som de ansåg beskrev Södersjukhuset idag och 

fem ord som de ansåg beskrev Södersjukhusets framtid.  

 

Intervjuerna hölls i avskilda rum för att undvika att bli distraherade och överhörda av 

förbipasserande, dock befann vi oss i en levande miljö där respondenternas arbeten 

ständigt var närvarande vilket gjorde att det vid några tillfällen blev mindre avbrott 

såsom telefonsamtal och larm. Vid ett tillfälle behövde vi påskynda intervjun då 

respondenten behövde gå till operation. Vi lyckades få till bra och innehållsrika 

intervjuer som varade mellan trettiofem till sextio minuter. Samtliga intervjuer spelades 
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in och efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet för att bearbetas medan 

informationen fortfarande var färsk. Alvehus (2013) förklarar transkribering som en 

process där tal omvandlas till text. Bryman och Bell (2013) menar att inspelning gör att 

den som intervjuar lättare kan fokusera på det som sägs men att det däremot finns en 

risk att respondenterna kan känna sig obekväma. Vi tillfrågade därför samtliga 

respondenter innan varje intervju för att undvika den risken.  

 

2.4.3 Fokusgrupp 

Fokusgruppen formades med syftet att få en förståelse för kollektivets uppfattning om 

organisationskulturen. Deltagarna bjöds in utifrån de största yrkeskategorierna; läkare, 

sjuksköterska och undersköterska. Vi bjöd även in en vårdenhetschef till fokusgruppen 

för att få ytterligare perspektiv på organisationskulturen. Wibeck (2010) förklarar att en 

fokusgrupp är en forskningsteknik i form av en gruppintervju med ett antal individer 

som samtalar om ett bestämt ämne under begränsad tid. Bryman (2016) påpekar att 

fokusgrupper fördelaktigt kan användas vid forskning som ämnar undersöka hur 

människor i samverkan med varandra tolkar ett ämne. Vidare menar Alvehus (2013) att 

individens talan riskerar att förbises då individen blir en del av kollektivet och att vissa 

åsikter aldrig blir hörda. För att undvika förbise individens talan fokuserades 

intervjuerna på individernas enskilda uppfattningar vilket således gav utrymme för 

individens åsikter. I fokusgruppen intresserade vi oss istället för den gemensamma 

uppfattningen för att få en förståelse för hur kollektivet förhöll sig till ämnet i relation 

till varandra. 

 

Morgan och Krueger (1993) förklarar att fokusgrupper har visats vara mycket 

användbara vid forskning som berör hur människor tänker om ett visst ämne. I 

fokusgruppen var ämnet organisationskultur och inleddes med generella frågor om 

organisationens värdegrund för att få deltagarna bekväma i ämnet och öppna upp för 

diskussion. Därefter utgick vi från en fokusgruppsguide (se bilaga 4) med specifika 

frågor för att hålla diskussionen inom studiens ram. Alvehus (2013) förklarar att 

fokusgrupper fördelaktigt kan användas för att se hur åsikter och uppfattningar växer 

fram genom den sociala interaktionen. Wibeck (2010) förklarar att deltagarna i 

fokusgruppen bör ha liknande utbildning och kunskap om diskussionsämnet för att 

resultatet ska bli användbart. I fokusgruppen hade samtliga respondenter en utbildning 

inom vården och arbetade i verksamhetsområdet ortopedi. Även om utbildningsnivån 

mellan respondenterna inte var densamma, är olika utbildning och kunskap något vi inte 
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anser vara negativt, tvärtom ser vi det som en fördel för att angripa fenomenet från olika 

vinklar. Wibeck (2010) förklarar vidare att fokusgrupper kan påverkas av grupptryck 

där deltagare kan influera varandra och ett rätt sätt att tänka kan uppstå i diskussionen 

vilket kan sätta gruppdynamiken i obalans. Det intressanta i vår studie är att 

organisationskultur faktiskt definieras, enligt Jacques (1951), Allen och Kraft (1982), 

O’Reilly och Chatman (1996) och Schein (2010), som det rätta sättet att tänka och agera 

inom gruppen. I fokusgruppen hade deltagarna en liknande inställning till 

diskussionsämnena och var instämmande i varandras svar vilket gjorde att diskussionen 

inte blev helt optimal. Fokusgruppen genomfördes under deltagarnas arbetstid vilket 

resulterade i att tiden var begränsad vilket vi beaktade när materialet analyserades. 

Fokusgruppen spelades in och transkriberades direkt efteråt.  

 

2.4.4 Observationer - En vecka på Södersjukhuset 

Vi fick under en vecka möjligheten att försöka leva oss in i organisationskulturen på 

Södersjukhuset, för att få en förståelse för hur ett av Sveriges största och äldsta 

akutsjukhus fungerar. Vi fick även under en dag möjlighet att klä i oss rollen som 

avdelningsassistenter på en ortopedavdelning och då vi saknar vårdutbildning blev 

avdelningsassistenter den enda ingången i organisationen. Vi blev tilldelade att arbeta i 

köket som låg mitt i avdelningen där vi fick hjälpa till med att assistera personalen 

genom att gå ärenden, förbereda mat och dryck samt att ansvara för hygienen i köket då 

en av oss hade förkunskap om livsmedelshygien. Korridoren utanför köket var en 

naturlig samlingsplats som möjliggjorde spontana samtal med chefer, läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor, och som en plats likt andra kulturella sammanhang, 

fungerade som hjärtat i avdelningen. Observationen möjliggjorde att vi från insidan 

kunde få en förståelse för jargongen och interagera med personalen genom samtal i 

köket, i lunchrummet och under fikapauserna. Fangen (2005) förklarar observation som 

en variation av att delta och iaktta en situation och att observatören måste kombinera de 

två tillvägagångssätten för att kunna tolka situationen. Under veckan var vi stationerade 

i ett rum i anslutning till avdelningen ombytta i sjukhuskläder där vi fick röra oss fritt i 

sjukhusmiljön och kunde, när vi inte befann oss i rummet, interagera med personalen 

samt iaktta sättet de gjorde saker på. Svenning (2003, 140) poängterar att: “Metoden är 

väl använd av antropologer, som en metod att komma in i och förstå främmande 

kulturer, men är också en utmärkt metod att förstå vår egen kultur med alla dess 

nyanser och delkulturer”. 
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Fangen (2005) förklarar vidare att vid observation kommer observatören nära deltagarna 

och kan tolka individers känslor och personligheter vilket kan ge en bättre förståelse och 

ett tydligare resultat för resterande datainsamling. Många situationer är svåra att förklara 

med ord, men kan bidra med förståelse för helheten (Fangen 2005). Kummerow och 

Kirby (2014) argumenterar för att observation är en givande datainsamlingsmetod vid 

studier av organisationskultur, men kräver att forskaren får möjlighet att besöka 

organisationen under en viss period för att kunna samla intryck. Även Lindkvist et al. 

(2014) framhåller att för att förstå den komplexitet som finns i organisationskultur krävs 

det att forskaren befinner sig i organisationen för att på ett inlevelsefullt sätt ta del av 

det som händer i organisationen, både förväntade och oväntade situationer. Då vi i vår 

studie inte har någon avsikt att bevisa några missförhållanden på Södersjukhuset, utan 

snarare bidra med kunskap och förståelse för organisationskulturen, valde vi att 

genomföra öppna observationer. Avdelningspersonalen var fullt medvetna om att 

observationer pågick samt vad syftet med observationerna var. Vid öppna observationer 

finns en problematik som Lalander (2015) förklarar är svår att undvika då observatören 

inte kan informera samtliga att en observation pågår. Alvehus (2013) påpekar att dolda 

observationer tar tid och kräver godkännande från ansvariga, ett tillvägagångssätt vi inte 

ansåg var nödvändigt vid våra observationer. Alvehus (2013) förklarar vidare att 

människor ofta snabbt glömmer att de är observerade, vilket gynnade våra observationer 

då vi önskade studera vardagliga situationer på sjukhuset.  

 

2.4.5 Dokument 

Studiens dokument består av primärkällor från Södersjukhusets verksamhetsplan, 

värdegrund och webbsida. De insamlade dokumenten tolkades för att få en förståelse för 

organisationens värderingar, normer och mål, vilket utgjort grunden för hur vi 

utvecklade intervjuguiderna. Det var även viktigt för oss att vara väl förberedda och 

pålästa om hur sjukhusets ledningssystem såg ut, för att göra gott intryck, vilket vi 

upplevde gjorde respondenterna mer seriösa i sina svar. Bryman och Bell (2013) 

redogör för att dokument ger författarna bra bakgrundsfakta och förståelse för 

organisationen. Vidare menar Kummerow och Kirby (2014) att dokument i kvalitativa 

studier kan ses som ett komplement till den övriga datainsamlingen. Bryman (2016) är 

dock av en annan mening och argumenterar för att dokument kan ses som fönstret in i 

organisationen som kan hjälpa till att avslöja dess kultur och uppfattningar och alltså ge 

en förståelse för vad som sker i organisationen. Vi ser de insamlade dokumenten som 

värdefulla då informationen ger studien en ytterligare förståelse för 
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organisationskulturen. Det är som tidigare nämnt viktigt att inkludera fler perspektiv för 

att förstå fenomenet och genom de insamlade dokumenten synliggörs även delar av den 

nedskrivna kulturen.  

 

2.5 Tolkning  
Den insamlade empirin kan ofta enligt Rennstam och Wästerfors (2015) skapa ett 

empiriskt kaos men där forskarna genom sortering, reducering och argumentation kan 

skapa ordning, kärnfullhet samt differentiera studien från andra bidrag. Studiens 

insamlade empiri sorterades allt eftersom där vi reflekterade över vad vi sett och hört för 

att se om vi som forskare tolkade informationen lika. Därefter analyserades varje 

datainsamlingsmetod enskilt och tolkades sedan i relation till varandra för att kunna 

utläsa mönster och se skiljaktigheter vilket gav oss en överskådlig bild över vad som var 

vad. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att sorteringen kan hjälpa till att se 

mönster men även upptäcka avvikelser som bryter dem. Vidare talar Rennstam och 

Wästerfors (2015) om förmågan att kunna reducera den insamlade empirin för att få en 

kärnfullhet i studien. Vi använde oss av överstrykningspennor för att kunna urskilja 

vilken information som innehöll mest relevans för studien och för att lättare se samband 

samtidigt som vi, vid bearbetningen, var medvetna om att inte ta informationen ur sitt 

sammanhang. Vid tolkning av intervjuerna var det viktigt att vi som forskare inte 

tolkade uttalanden på så sätt att de läses mellan raderna, att uttalanden övertolkas. Trost 

(2010) framhåller att det är av stor vikt att intervjuerna inte bedöms eller döms som 

något ologiskt utan att de faktiskt tas för det de är och analyseras utifrån just det. Trost 

(2010) menar även att ett visst analysarbete genomförs under tiden som intervjuerna 

sker men att en viss distans till det insamlade empiriska materialet behövs för att göra 

det möjligt att analysera intervjuerna på ett rimligt sätt. Då våra intervjuer spelats in och 

därefter transkriberats gav det oss möjlighet att vid flera tillfällen återgå till intervjuerna 

för att på riktigt förstå vad respondenterna sa och menade. Till skillnad från intervjuer 

analyseras fokusgrupper enligt Wesslén (1996) genom att dela in data i olika fack för att 

kunna utläsa mönster. Tolkning av data kan urskilja mönster som visar vilka de 

återkommande diskussionsämnena var och hur resonemanget pågick under 

diskussionens gång (Wibeck 2010). I och med att vi som forskare valde 

diskussionsämnena kunde vi inte urskilja vilka de återkommande ämnena var, däremot 

uppfatta vilket ämne som gav den mest innehållsrika diskussionen och på så sätt urskilja 

mönster. 
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Vid tolkning av observationer förklarar Bang (1999) att det finns en risk att 

observationen övergeneraliseras då det inte med säkerhet går att veta om det som sker 

under observationen är en tillfällighet eller något som är konstant. Vi fokuserade på att 

använda observationerna som ett komplement till övriga datainsamlingsmetoder samt få 

en inblick och komma nära organisationskulturen. Atkinson och Coffey (2011) redogör 

för att vid tolkning av dokument bör dokumenten ses ur den kontext de var skapade för, 

alltså inte se dokumenten ämnade en särskild studie. Atkinson och Coffey (2011) menar 

vidare att dokument har en koppling till verkligheten men att de formar en separat 

verklighet vilket bidrar till att det blir problematiskt att endast med hjälp av 

dokumenten, utläsa hur organisationskulturen ser ut eller hur organisationen arbetar från 

dag till dag. I vår studie ville vi förstå hur verkligheten såg ut och dokumenten blev vår 

ingång i organisationskulturen och vår bakgrundsfakta inför intervjuerna. Rennstam och 

Wästerfors (2015) talar om att forskarna, efter att ha sorterat och reducerat materialet, 

slutligen kan börja argumentera för studiens betydelse i förhållande till tidigare 

forskning. Svensson (2015) förklarar att alla observationer till viss del är kopplade till 

teorier där observationerna förstås utifrån tidigare kunskap. Resonemanget går i linje 

med Hanssons (1958) slutsatser om att allt vi ser redan är tolkat vilket betyder att all 

fakta är teoriladdad. Vi sammanställde allt insamlat material och började tolka empirin i 

förhållande till teorin och teorin i förhållande till empirin för att på så sätt få fram 

poängen med studien.  

 

2.6 Forskningskvalitet 
2.6.1 Poängrikedom  

Den poängrika forskningen ska leda till aha-upplevelser där forskningen ska bidra med 

någon form av ny förståelse för det aktuella ämnet (Alvesson och Sköldberg 2008). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att grunden till poängrikedom skapas genom att 

studera och tyda empirin mångtydigt och framhåller vikten av att utmana redan påstådda 

teorier som i sin tur skapar poängrikedom. Alvehus (2013) talar om poängfullhet som 

en metod för att mäta kvalitén i kvalitativa studier, där poängen är att få nya insikter 

genom att addera nya synsätt på redan existerande problem. Alvehus (2013) 

problematiserar dock begreppet då det skulle betyda att forskarna endast behöver 

komma på något nytt och menar att sannolikheten för att någon annan redan har kommit 

med samma insikt är stor. 
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Poängen med denna studie är att ge en ny insikt för fenomenet organisationskultur 

genom att bryta ned begreppet och se till individnivå istället för att analysera helheten. 

Poängen är vidare att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier uppfattar 

organisationskultur och med den förståelsen belysa vikten av hur sjukhus kan arbeta 

med organisationskultur. Det kan ge en effekt i att personalomsättningen minskar och 

effektiviteten ökar vilket i sig skulle kunna leda till bättre utnyttjande av vårdplatser och 

dessutom leda till bättre arbetsmiljö. I den stundande framtid där sjukhusen har 

svårigheter med att möta dagens behov och där människan lever allt längre och där 

befolkningen växer är poängen med studien given.  

 

2.6.2 Autenticitet 

Vid studier av kultur är graden av autenticitet enligt Alvehus (2013) ett centralt begrepp 

där de som befinner sig i kulturen och utomstående måste uppleva att beskrivningen 

som författarna ger av kulturen är äkta. Ett sätt att öka autenticiteten är att skicka 

tillbaka det bearbetade materialet till respondenterna för att undvika feltolkningar och 

därmed öka giltigheten. Här föreligger dock en risk att spontana kommentarer som 

uppstår i samband med intervjuerna ersätts med standardsvar som snarare visar 

legitimitet än autenticitet (Alvehus 2013). Vi har med anledning av att öka förståelsen 

för organisationskultur på Södersjukhuset visat materialet för en person inne i 

organisationen som bekräftat att det kulturella kan stämma, däremot inte kunnat 

revidera uttalanden. Vi har även satt svaren i sin kontext och vidare synliggörs intervju- 

och fokusgruppsguiderna samt transkriberingar på begäran vilket ökar autenticiteten då 

svaren kan härledas till frågorna.  

 

Lincoln och Guba (1985) förklarar att autenticiteten påverkas av olika synvinklar på det 

studerade ämnet och argumenterar för att fler synvinklar ger en ökad förståelse för 

ämnet. I denna studie finns flera synvinklar bestående av en teoretisk bredd där teorier 

både bekräftar samt ställs emot varandra vilket gör att vi får in fler perspektiv på det 

som studeras. Vidare kan teorin ses som tillförlitlig då det är akademisk litteratur, 

majoriteten från originalkällor, samt att artiklarna är av peer-reviewed karaktär. Bryman 

(2016) talar dock om en problematik vad gäller användandet av endast peer-review 

artiklar då det exkluderar andra viktiga artiklar och publikationer som då faller in i en 

gråzon. Vi anser däremot inte att exkluderandet bidrar till att autenticiteten eller 

trovärdigheten i vår studie minskar då vi upplevt en teoretisk mättnad genom 

återkommande författare och teorier. Studien bygger vidare på empiri bestående av 
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primärdata och sekundärdata i syftet att kunna analyseras ur fler perspektiv. Primärdatan 

består av enskilda intervjuer, fokusgrupp, observationer och dokumentinsamling. Vidare 

är studien uppbyggd av sekundärdata från tillförlitliga källor som Centrum för Klinisk 

Utbildning, Läkartidningen, Nationalencyklopedin, Statistiska Centralbyrån, 

Stockholms Läns Landsting, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Sveriges Rikes Lag, 

Södersjukhuset och Universitet- och Högskolerådet.  

 

Tillämpandet av olika tillvägagångssätt har givit oss möjligheten att angripa 

forskningsproblemet ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv vilket gjort det 

möjligt att utläsa mönster av organisationskultur som styrks av teorin likväl som av 

empirin. Studien speglar på så vis olika förhållningssätt och ger en ökad förståelse 

genom användandet av flera metoder där alternerandet mellan teori och empiri har 

möjliggjort att inget varit hugget i sten utan kunnat anpassas för att tolkningen skall ge 

en rättvis bild av fenomenet. LeCompte och Goetz (1982) förklarar att det inte går att 

återskapa studier som bygger på sociala situationer vilket gör att genomförandet inte 

kan replikeras. Denna studie består av ett antal sociala situationer vilket gör att studien 

inte kommer att kunna återskapas. Däremot finns en tydlig transparens i studien där 

tillvägagångssättet kan komma att replikeras, att svaren blir identiska vore dock 

osannolikt. Vi har genom organisationen Södersjukhuset kommit närmare en förståelse 

för hur organisationskultur uppfattas i olika yrkeskategorier och tjänstenivåer. Studien 

har inte tyngden att ge en rättvis bild över hur uppfattningen om organisationskulturen 

är i en hel yrkeskategori, då Södersjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus med flera 

tusen anställda. Det vore därför missvisande att anta, baserat på innehållet av studiens 

datainsamlingsmetoder, att uppfattningen delas av alla. Tillvägagångssättet med att 

inkludera fler yrkeskategorier har däremot givit en ökad förståelse för fenomenet och 

framförallt belyst organisationskulturen genom olika infallsvinklar.  

 

2.7 Forskningsetik 
Teorell och Svensson (2007) förklarar att studier ofrånkomligt kommer att ha en 

påverkan på organisationen och på de människor som möjliggör att studien realiseras 

vilket gör att forskarna bör göra etiska överväganden. Svensson och Ahrne (2015) 

poängterar att etiska frågor som rör forskningens tillvägagångssätt är närvarande under 

hela forskningsprocessen. I samhällsvetenskaplig forskning kommer forskare 

oundvikligt i kontakt med människor där etiska frågor rörande hur ageranden kan anses 
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vara moraliskt rätt eller inte (Svensson och Ahrne 2015). Vi vill genom studien se hur 

organisationskulturen uppfattas av olika yrkeskategorier och vad det i sin tur kan 

innebära för helheten. Det kan bidra med en ökad förståelse för hur organisationskultur 

bör betraktas i mindre delar för att få en förståelse för innebörden av helheten. Vi vill 

“sätta fingret” på något som inte tycks gå att “sätta fingret” på, det vill säga, 

organisationskultur där tidigare forskning utgått från kollektivets uppfattning. I denna 

studie utgår vi från enskilda individer tillhörande olika yrkeskategorier för att på så sätt 

ta reda på kollektivets uppfattning. Det kan leda till att individerna inte kan falla tillbaka 

på kollektivet utan hamnar i en relativt utsatt position. Studien kan därför komma att 

kategorisera in redan stereotypiserade yrkeskategorier vilket skulle kunna innebära att 

studien skapar större skillnader istället för att yrkeskategorierna får en ökad förståelse 

för varandra. Det kan även vara så att det inte alls finns olika synsätt mellan 

yrkeskategorier som studien vill påvisa. Bryman (2016) förklarar vikten av att forskarna 

bör förhindra eller i största möjliga mån lindra eventuella negativa konsekvenser som 

kan vara skadligt för respondenten i dennes framtid inom den undersökta 

organisationen. Hammersley och Traianou (2012) menar däremot att forskaren inte kan 

ha kontroll över hur andra kan använda sig av och i vissa fall missbruka informationen. 

Vi har som forskare en skyldighet gentemot respondenterna att respektera deras åsikter 

och förutse eventuella påföljder av respondenternas medverkan i studien. Vi 

informerade därför respondenterna om vad syftet med studien var och även vad 

informationen var tänkt att användas till och var den sedan publicerades.  

 

 

  



  
 

23 

3 Teori 
 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som tillsammans ger en 

ökad förståelse för organisationskultur i sjukhus uppbyggda av professioner. 

Inledningsvis redogörs för fenomenet organisationskultur. Vidare berörs 

professionsbyråkrati, institutionell isomorfism och professionsteori för att slutligen 

mynna ut i subkulturer som kan ses som ett resultat av organisationskultur, 

professionsbyråkrati, institutionell isomorfism och professionsteori. 

 

3.1 Organisationskulturens komponenter 
Organisationskultur kom sent i organisationsforskningens historia och innebar en 

förståelse för det som tidigare varit oförklarat. Begreppet introducerades officiellt först 

runt 1980-talet men det var inte förrän på 1990-talet som organisationer insåg att 

kulturen kunde påverka arbetets resultat (Alvesson 2012). Organisationskultur uttrycks 

ofta i vaga termer som att “det sitter i väggarna”, ”det sätt vi gör saker på här” och 

svårigheten med att “sätta fingret på” vad organisationskultur är (Deal och Kennedy 

2000; Alvesson och Sveningsson 2012). En sak som däremot är definitiv är att alla 

organisationer har organisationskultur och som Alvesson (2012) beskriver kan kulturen 

ses som organisationens traditioner som utvecklats över tid. 

 

Organisationskultur kan förklaras genom French och Bells (1978) isbergsmetafor där 

toppen över ytan är de synliga formella aspekterna som organisationen vill förmedla 

utåt och kan innehålla skrivna mål, struktur och fysisk miljö. Den osynliga delen under 

vattenytan är däremot betydligt större och innehåller de dolda informella aspekterna och 

består bland annat av normer, känslor och outtalade regler vilket French och Bell (1978) 

beskriver som kärnan i organisationskulturen. Organisationskulturen och det 

organisatoriska isberget kan även förstås utifrån kulturens tre nivåer enligt Schein 

(2010). De tre nivåerna är grundläggande antaganden, värderingar och normer samt 

artefakter. Schein (2010) förklarar att grundläggande antaganden är så pass 

grundläggande att det är svårt att konkretisera dem, det vill säga sådana osynliga 

antaganden som ligger under ytan. Däremot har de grundläggande antagandena en 

möjlighet att synliggöras och då först när individen utsätts för en annan kultur som 

skiljer sig från det som känns betryggande. Vidare beskriver Schein (2010) värderingar 

och normer som befinner sig vid vattenytan som det rätta sättet att agera i en grupp 

vilket kan finnas både nedskrivet men även osynligt som först uppmärksammas när 
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värderingar eller normer bryts. Hatch och Cunliffe (2013) talar om normer och 

värderingar som sociala principer som fungerar som rättesnören i arbetet samt ger 

individen en känsla av vad som är rätt och fel och vad som anses vara accepterade 

beteenden. Den tredje nivån ligger över vattenytan och benämns enligt Schein (2010) 

som artefakter och kan vara allt från fysisk miljö och klädkod till hur jargongen går. 

Artefakter är ofta lättare att betrakta än att förstå vilket innebär att artefakten trots att 

den är synlig kan ha en annan innebörd (Schein 2010).   

 

3.1.1 Organisationskultur och ledning 

Alvehus (2012) förklarar att det under en längre tid funnits och fortfarande finns en idé 

om att forskare endast behöver intervjua chefer för att få svar på vad organisationer har 

för kultur. Alvehus (2012) betonar dock att tillvägagångssättet är problematiskt då 

chefens talan således skulle stå för hela kulturen. Organisationskultur är något som 

intresserar många chefer och ledare, däremot talar olika forskare både för och emot 

möjligheten att influera organisationskulturen. Malby (2007) argumenterar för att chefer 

inom specifikt sjukvården både är skaparna och produkten av organisationskulturen. 

Alvesson (1993) menar att kultur är något som växer fram beroende på mer eller mindre 

inflytelserika faktorer och anses därför inte vara något som går att påverka. Däremot 

argumenterar Bang (1999) för att kulturen går att påverka och handlar om hur en 

organisation väljer att definiera organisationskulturen. Även Grey (2009) är enig i att 

kultur går att påverka, även om det är svårt och menar att om organisationen lyckas 

skapa “rätt” kultur kan organisationer dra många vinster såsom, mindre slöseri av 

resurser, färre konflikter, bättre service och en mer jämställd arbetsplats. Alvesson 

(2013a) förklarar att organisationskultur dels kan ses positivt då människorna får en 

gemensam syn av vad som är viktigt men samtidigt negativt då kulturen kan hålla fast 

människor vid vissa ideal och bli förgivet tagen. Bang (1999) menar att kulturen bör 

analyseras ur vilka förutsättningar som kan inverka på kultur och vilka delar av 

organisationen som är påverkningsbara. 

 

Bang (1999) och Schein (2010) argumenterar för chefens betydelse för 

organisationskulturen där chefen kan påverka uppfattningar kring arbetet och en 

förståelse för organisationens mål. Bang (1999) menar vidare att en chef 

uppmärksammar de områden som gynnar organisationen och belönar de insatser som 

går i linje med dennes åsikter. Likväl som att vissa handlingar uppmuntras kan en chef 

tydligt visa med bristande intresse för de aktiviteter och beteenden som inte är i linje 
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med organisationens bästa ur chefens synvinkel (Bang 1999). Det agerande som chefen 

förmedlar till de anställda, oavsett om det rör hantering av olika situationer som uppstår 

i vardagen eller hur chefer förhåller sig till kollegor eller underordnade, talar om hur 

ledningen i en organisation vill sätta en speciell prägel för organisationskulturen och hur 

anställda förhåller sig till hierarkiskt högre uppsatta anställda och chefer (Bang 1999). 

Det är chefernas idéer om hur verksamheten ska bedrivas som Bang (1999) menar sätter 

prägeln på organisationen vilket i sin tur speglar av sig på det anställdas sätt att vara och 

tala. Vidare förklarar Alvesson (2015) att för att kunna utveckla en tydlig 

organisationskultur måste individen kunna identifiera sig med organisationen vilket kan 

påverkas av chefernas tillvägagångssätt. Ett agerande från en chef tolkas inte bara 

genom varje enskild individ utan analyseras utifrån flera organisationsnivåer som 

utmynnar i reflektioner kring “hur är vår organisation?” och “vilka är vi?” (Alvesson 

2015).   

 

Dempsey (2015) förklarar att organisationer med olika hierarkiska nivåer sällan har 

överensstämmande värderingar och engagemang. Vidare talar Alvesson (2015) om hur 

den hierarkiska faktorn påverkar synen på möjligheter och begränsningar till att vara 

chef. I en studie om brittiska sjukhusläkare visade det sig att läkare hade svårt att 

acceptera och benämna högre uppsatta administratörer som “chefer” vilket Alvesson 

(2015) menar härstammar från den hierarkiska synen inom sjukhus där läkare innehar 

den högsta positionen. I en artikel av Eisler och Potter (2004) framhålls att det finns ett 

behov av att fortsatt ha hierarkier men att det är skillnad på hierarki och hierarki. Eisler 

och Potter (2004) förklarar att det finns en dominerande hierarki där respekt och 

förtroende endast går från botten till toppen vilket kan innebära svårigheter för att 

upprätthålla interprofessionella team. Interprofessionella team syftar till att maximalt 

använda sjukvårdens kompetens för att tillhandahålla den bästa möjliga vården till 

patienten. De interprofessionella teamen är en sammankoppling av olika professioner, 

för att med den kunskap och färdigheter de besitter kunna minimera hinder som kan 

uppstå när enbart en profession ansvarar för patienten (Centrum för Klinisk Utbildning 

2017). 

 

Eisler och Potter (2004) menar istället att en hierarki som är uppbyggd av ett ömsesidigt 

förtroende och respekt som går åt båda hållen är att föredra då en förståelse för den 

större kulturella kontexten skapar en jämställdhet bland yrkeskategorier och underlättar 
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de interprofessionella teamen. Ponzer et al. (2009) förklarar att en tidig introduktion till 

ett interprofessionellt arbete under grundutbildningen ger kompetens för ett livslångt 

lärande och något som vidare kan minimera risker för stereotypa samarbetshinder 

mellan individer. Randle (2003) identifierade i sin forskning att sjuksköterskestudenter 

ofta avslutar introduktionen med lägre självförtroende än när de började till följd av 

attityder de möter under praktik och ställer sig frågandes till hur sjuksköterskor kan bli 

likvärdiga partners i interprofessionella team om självförtroendet är svagt.  

 

3.1.2 Den fysiska kulturen 

Hofstede (1990/ 2012: 203) menar att “kulturen är mjuk, svårfångad och undflyende, 

dvs. genuint kvalitativ och låter sig inte (enkelt) mätas och klassificeras”. Alvesson 

(2012) förklarar att organisationskultur vanligtvis inte är något som individen fysiskt 

kan ta på, däremot talas det om fysiska föremål som relateras till organisationen och kan 

på så sätt vara talande för hur organisationen är och vad organisationen gör. Den fysiska 

kulturen bygger på idéer som grundar sig i gemensamma föreställningar som 

förkroppsligats i fysiska föremål (Alvesson 2012). Philipson (2004) argumenterar för att 

fysiska symboler som miljö, byggnader och utseende har minst lika stor betydelse när 

det kommer till att kunna förstå och relatera till fenomenet organisationskultur. Vidare 

argumenterar Grey (2009) för att fysiska symboler såsom klädsel och arkitektur kan 

användas av ledningen som fungerar manipulerande genom dess möjlighet att framställa 

organisationen och därmed påverka individens föreställningar. Grey (2009) 

exemplifierar den symboliska manipulationen och menar att en gemensam klädsel kan 

symbolisera att alla är lika viktiga oavsett yrkesroll och att kontorslandskap kan vara en 

symbol för en öppenhet i organisationen, även om det bara är en hägring av 

verkligheten. Rafaeli och Vilnai-Yvatez (2004) påtalar vikten av att fysiska föremål 

måste analyseras ur olika perspektiv och förstås ur ett bredare spektrum då innebörden 

av dem kan se olika ut. Schein (2010) menar även att det kan vara svårt för utomstående 

att tolka och förstå innebörden av artefakter då artefakterna kan ha en betydelse för de 

som lever i organisationen samtidigt som de kan ha en annan betydelse för de som 

studerar artefakterna. Schein (2010) understryker att om en organisation skulle betraktas 

utan artefakter, skulle det inte finnas något bevis på att organisationen någonsin 

existerat. Hatch och Cunliffe (2013) förklarar att flera artefakter måste studeras för att 

komma på djupet av kulturella normer och värderingar och upptäcka mönster som ger 

förståelse för varför organisationen är som den är. 
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Den fysiska miljön kan således vara lika talande för organisationskulturen som de 

normer och värderingar som vanligt associeras med organisationskultur. Ulrich et al. 

(2004) menar att den fysiska omgivningen kan vara stressdämpande och även motivera 

till trivsel likväl som till effektivitet. Djucic et al. (2014) kopplar den fysiska miljön till 

glädjen för arbetet och bör ses som något mer än enbart anpassat till verksamhetens 

karaktär. Vidare menar Djucic et al. (2014) att det är av stor vikt att involvera anställda 

vid exempelvis en renovering eller vid ett nybygge då delaktigheten generellt kan öka 

trivseln hos de anställda, som i sin tur påverkar det faktiska arbetet som organisationen 

bedriver. Sadatsafavi et al. (2015) har i sin forskning på fysiska miljöer på arbetsplatser 

kunnat utläsa att den fysiska arbetsmiljön är starkt kopplad till nivå av ångest, relaterat 

till arbetsuppgifter, hur den anställde trivs och hur starkt den anställde känner 

förpliktelser gentemot organisationen. Forskningen visade även att nyanställda i 

organisationen påverkas i större utsträckning av den fysiska och materiella 

omgivningen. Författarna påstår även att en bra och hälsosam arbetsplats med hög 

kvalitet ger de anställda intrycket av att de respekteras och värderas högt av ledningen 

(Sadatsafavi et al. 2015). Ulrich et al. (2004) påstår att de flesta sjukhus idag är 

högljudda, dystra platser som patienter upplever som kalla och skrämmande. Det är inte 

bara patienter som upplever det tuffa och i många fall dystra klimatet som många 

sjukhus visar upp. De anställda arbetar ofta i miljöer där många människor vistas 

samtidigt där arbetsmiljön är både fysiskt och psykiskt påfrestande och kan enkelt leda 

till brist på motivation (Ulrich et al. 2004). I sin forskning på sjukhus och omgivningen 

har Aiken et al. (2011) kommit fram till att dåliga arbetsförhållanden var vanligt 

förekommande bland de nio sjukhus som studerades och kopplades samman med 

missnöjd personal som i sin tur genererade i ett sämre arbete. Forskningen visade även 

att dålig fysisk miljö resulterar i högre personalomsättning och speciellt av 

sjuksköterskor (Aiken et al. 2011).  

 

3.1.3 Värdegrund 

Alvesson (2012) förklarar att en enad kultur är avgörande för organisationens resultat 

och att organisationskulturen är en bidragande faktor till effektiva samarbeten då 

individerna i organisationen delar gemensamma värderingar. Även Philipson (2004) 

påtalar vikten av att de som arbetar i organisationen bör ha något gemensamt, vilket kan 

bestå av en värdegrund som förenar dem. Alvesson (2015) menar att organisationer i 

den offentliga sektorn ofta lägger ned mycket tid på att formulera värdegrunder men att 

innebörden av dem ofta kan uppfattas som intetsägande. Vidare förklarar Alvesson 
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(2012) att organisationer ofta påstår att de är ensamma i sitt slag men att de unika 

särdragen beskrivs på ett standardiserat sätt och i var och varannan värdegrund återfinns 

ord som “respekt för individen” och att organisationen har ett “kund-och 

marknadsorienterat” fokus. Grey (2009) instämmer och ställer sig frågande till varför 

organisationer använder så få ledord och kommer fram till att det är innebörden i 

ledorden i värdegrunden som kan skapa konkurrensfördelar. Det innebär således att 

“respekt för individen” skulle kunna ha olika betydelser för olika organisationer (Grey 

2009).  

 

3.1.4 Kommunikation 

Språket är en förutsättning för all typ av kommunikation och sättet som individer talar 

på och hur jargongen går kan ge förståelse för hur organisationskulturen ser ut, då 

ordanvändningen kan vara en återspegling på kulturen. Turner (1971) förklarar att det 

inte bara är orden som talar om det språkbruk som används på en arbetsplats, utan även 

historier, värderingar, idéer och synsätt blir vägledande för vilket språkbruk som 

används och hur individer ska tycka och tänka. I organisationer är språkbruket 

avgörande för skapandet av mening och möjliggörandet till kommunikation. 

Organisationer utvecklar ett gemensamt sätt att kommunicera och anpassar därmed 

språket efter organisationen vilket innebär att språket inte skulle fungera någon 

annanstans (Turner 1971). Vidare menar Turner (1971) att språkbruket som exempelvis 

professioner ger upphov till, inte bara skapar ett sätt att tala på inom organisationen, 

utan skapar även olika sätt att tala på i olika yrkesgrupper. Alvesson (2012) redogör för 

att beroende på hur individer uttrycker sig i positiva respektive negativa uttryck, kan 

kulturen utvecklas i olika riktningar. För att kunna skapa förståelse med det som 

uttrycks, krävs det att den som talar, talar utifrån en ram av antaganden som utvecklats 

över tid (Parker 2000). Vidare beskriver Parker (2000) att organisationskultur bygger på 

flera olika kulturer inom organisationen vilka talar olika språk. Hultin (2007) menar att 

all kommunikation som sker i en organisation oundvikligt bygger på individers eller 

gruppers olika sociala och kulturella bakgrund. Det handlar således om att sättet det 

talas på fortlöpande skapats och reproducerats till att bli normer över hur en individ eller 

en grupp ska tala (Bakhtin 1981). 

 

3.1.5 Beteenden  

Smith och Stewart (2011) påtalar vikten av handlingar och ritualer i det vardagliga livet 

som återfinns i allt vi gör och kan handla om återkommande beteenden där ritualer styr 
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olika ageranden i olika situationer. I organisationer kan ritualer visa på vad som är 

viktigt för organisationen och ska bland annat hjälpa de anställda att känna mening, 

hantera ångestladdade situationer och förstärka den sociala sammanhållningen (Smith 

och Stewart 2011). Smith och Stewart (2011) talar om kaffets betydande roll i 

organisationer där det kan talas om en kaffekultur. Här menas att kaffet får en 

symbolisk, nästan avdramatiserande effekt som kan ena över- och underordnade i 

fikarummet där de anställda kan mötas och avhandla ärenden i en neutral miljö (Smith 

och Stewart 2011). I en organisation kan ritualer ses som både bidragande till och 

resultatet av organisationskultur där ritualerna påverkar den sociala interaktionen och 

påverkar beteenden (Anand och Watson 2004). Den mängd som ordet mångfald innebär 

ger upphov till frågan om vad som är ritualer och vad som enbart är återkommande 

aktiviteter i en organisation. Boyer och Lienard (2006) förklarar att ritualer är lätta att 

känna igen, oföränderliga, onyanserade och återkommande beteenden med brist av 

rationell motivation. Alvesson och Berg (1992) menar att ritualer bekräftar och 

återskapar givna sociala mönster och att typiska situationer som bygger på ritualer finns 

till för bevarandet av hierarkiska strukturer då ritualer är kopplade till det formella i 

organisationen. 

 

3.2 Professionsbyråkrati  
Sjukhusets organisationsstruktur kan förklaras enligt Mintzbergs (1989) 

professionsbyråkrati som är en platt, decentraliserad organisation som lägger stor vikt 

vid specialisering och standardisering. Den operativa kärnan utgör den största delen i 

organisationen och har stora befogenheter till följd av professionernas färdigheter och 

expertis vilket gör dem självstyrande i sitt arbete med få mellanchefer. Det i sin tur leder 

till att den strategiska ledningen, som utgör en mindre del av organisationen, har 

svårigheter att påverka den operativa kärnan vilket gör att den strategiska ledningen i 

huvudsak arbetar med de övergripande besluten. Vidare har professionsbyråkrati en 

liten teknostruktur och en stor servicestruktur som finns till för att underlätta de övriga 

delarnas arbeten. Mintzberg (1989) menar att professionsbyråkrati fungerar bra i en 

stabil och komplex omvärld och svarar långsamt på förändringar vilket kan leda till att 

det tar lång tid att genomföra förändringsarbeten. 

 

3.2.1 Institutionell isomorfism 

Den institutionella teorin betonar isomorfism som ett resultat av att organisationer inom 

ett fält homogeniseras vilket påverkas av olika krafter i samhället som med tiden blir det 
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vedertagna sättet att agera på (Eriksson-Zetterquist 2009). Hatch (2013) argumenterar 

för att den viktigaste innebörden av institutionell teori är hur organisationer anpassar sig 

till institutionaliserade förväntningar från samhället som i sin tur ger organisationen 

legitimitet och säkrar dess överlevnad. Även Alvesson (2013b) talar om den 

utomstående påverkan som den enskilda organisationen anammar för att bli mer lik 

andra organisationer inom samma fält i strävan om att få legitimitet. Christensen et al. 

(2011) förklarar institutionell makt som ramverk bestående av lagar, regler och normer 

vilket omsluter organisationer och kan fungera som skyddsnät eller förhindra 

organisationers möjligheter till utveckling och förändring. Institutioner och dess makt är 

något som ofta ses som förgivet taget och något som sällan ifrågasätts då den skapats 

över tid (Christensen et al. 2011).  

 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar att yttre påverkan från samhället genererar i en 

inre anpassning för organisationen då individer redan vid utbildningen formas utifrån ett 

enhetligt sätt att tänka och agera. Det går därför att betrakta normativ isomorfism som 

ett resultat av professionalism då professionaliseringen blir styrande vilket resulterar i 

en gemensam uppfattning för hur arbetet skall utföras. Eriksson-Zetterquist (2009) är 

enig i resonemanget och menar att de normativa krafterna inte bara handlar om en 

önskan om att skapa en likformighet mellan fälten, utan även om att uppnå en 

legitimitet för det arbete som bedrivs inom organisationen. Eriksson-Zetterquist (2009) 

argumenterar för att lärosäten stärker föreställningarna kring arbetets karaktär och 

skapar professionella nätverk som har en påverkan över de organisatoriska gränserna. 

 

3.2.2 Professioner 

Sjukhus består av en mängd professioner som alla arbetar tillsammans och individuellt 

för människors välfärd. Alvehus (2012) förklarar att det inte finns en gemensam 

benämning för professioner utan att det handlar om att dra gränser mellan olika 

yrkeskategorier. Brante (2009) särskiljer däremot professioner i två kategorier och 

benämner de för yrkesprofessioner och semiprofessioner. Läkare är ett typexempel på 

en yrkesprofession medan semiprofessioner är yrken som exempelvis sjuksköterskor 

som inte i lika hög utsträckning har eller saknar de karaktärsdrag som tillskrivs 

yrkesprofessioner. Professionsteorin förklarar att yrkesprofessioner ska ha en lång 

akademisk utbildning inom ett specifikt område där det skapas gemensamma normer 

och värderingar i utbildningen som fungerar vägledande i yrkesprofessionen. De olika 

professionerna arbetar i en gemensam process samtidigt som individuella 
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yrkesprofessionella har egna specialistområden vilket innebär en autonomi i arbetet 

(Brante 2009). Det autonoma arbetet medför att yrkesprofessioner inom samma 

specialistområde själva bestämmer hur arbetet ska utföras samt innehar kompetensen att 

kunna utvärdera och kontrollera utförandet (Jespersen 1993; Hein 2007). Enligt 

Loxterkamp (2009) kan det professionella genomförandet ses som ett kall vilket innebär 

att de yrkesprofessionella arbetar i ett högre syfte för att hjälpa andra människor vilket 

skänker en meningsfullhet till arbetet som är starkare än de individuella drivkrafterna. 

Vidare argumenterar Jespersen (1993) och Hein (2007) att professionerna präglas av ett 

icke-kommersiellt mål och med en strävan om att göra skillnad. Parsons (1939) menar 

vidare att den yrkesprofessionella är affektivt neutral och universell i sitt arbete vilket 

innebär att känslor och personliga intressen lämnas utanför, arbetet utförs istället 

rationellt där alla, oberoende socialt status behandlas lika. En läkare arbetar således för 

att bota en sjukdom eller att ställa en diagnos snarare än att se till personen bakom 

patienten (Parsons 1939).  

 

Alvehus (2012) förklarar att professioner styrs av starka normer och värderingar där 

legitimiteten fungerar som inträdeskrav och kan samtidigt användas för att utesluta de 

som inte uppfyller professionens krav. Till skillnad från Jespersen (1993) och Hein 

(2007) påpekar Alvehus (2012) att det blir allt vanligare att arbetsuppgifter inom 

professionerna fördelas lägre ner i hierarkin vilket således innebär att uppgifter som 

tidigare var tillägnade en högre profession numer kan utföras av en lägre profession. En 

anledning till det kan vara att professionerna inte längre fullt ut kan ägna sig åt själva 

yrkesprofessionen då arbetet kommit att bli ersatt av arbetsuppgifter av en mer 

byråkratisk karaktär vilket kan ifrågasätta legitimiteten då yrkesutövandet inte längre 

blir det primära. Alvehus (2012) beskriver förhållandet mellan byråkrati och 

professioner och förklarar att byråkratiska system kan hota den professionella 

autonomin då kontrollsystem som bland annat tidrapporteringssystem och ekonomiska 

intressen tar över professionernas självbestämmanderätt. Samtidigt som byråkratin kan 

äventyra den professionella autonomin menar Alvehus (2012) att det byråkratiska 

systemet kan stödja professionernas arbete genom att fungera som en ram att förhålla 

sig till, vilket benämns som att byråkratin och professionerna hamnar i harmoni med 

varandra. En annan anledning till att arbetsuppgifterna fördelas lägre ned i hierarkin 

utvecklas av Hedegaard Hein (2012) som förklarar att semiprofessioner i större 

utsträckning strävar efter att bli erkända yrkesprofessioner. Enligt Alvehus (2012) har 
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utvecklingen lett till att professionernas arbeten och beteenden blir allt mer lika 

varandra, vilket suddar ut professionernas gränser. Det i sin tur kan skapa en 

problematik i form av en maktkamp om legitimiteten som bidrar till en otydlighet vad 

gäller vilka arbetsuppgifter som ska utföras av läkarna och vilka som ska utföras av 

sjuksköterskorna. Upprätthållandet av legitimitet sker inte endast internt, utan 

professionerna måste även förhålla sig till externa intressenter som exempelvis staten 

och andra institutioner (Alvehus 2012).  

 

3.3 Subkulturer 
 

“I många professionella sammanhang är professionen en stark kulturbärare”  

(Alvehus 2012, 92).  

 

Gemensamma värderingar och uppfattningar är mönster som återfinns i såväl länder och 

samhällen, branscher och organisationer som ned till verksamhetsområden och 

yrkeskategorier (Alvesson och Sveningsson 2012). Abrahamsson och Andersen (2005) 

förklarar att subkulturer skapas inom de organisatoriska grupperna som en reaktion av 

organisationskulturen. Alvesson (2015) menar däremot att subkulturer inte bara uppstår 

till följd av olika drivkrafter och föreställningar som rör det organisatoriska klimatet, 

utan även som en reaktion på samhällets normer och värderingar. Enligt Parker (2000) 

härstammar organisatoriska subkulturer från tron om att organisationskulturen är 

utgångspunkten för en subkultur men att det istället är personliga erfarenheter och 

identifikationer med andra som skapar ramarna för subkulturer. Vidare förklarar 

Kleppestö (1993) att det kan uppstå olikheter och grupperingar vid 

organisationsfusioner på grund av starka identiteter och att olika kulturer inte 

nödvändigtvis behöver vara orsaken. Trice och Beyer (1993) framhåller ytterligare 

förutsättningar för att subkulturer bildas och menar att det krävs tät kontakt mellan en 

grupp människor då gemensamma känslor och uppfattningar blir ett resultat av att de 

spenderar mycket tid tillsammans. Även Schein (2010) framhåller att grunden för att 

kultur ska utvecklas är att gruppen varit tillsammans under en betydande tid där 

gruppens medlemmar delar förståelsen för ett problem samt försökt finna en lösning till 

problemet och sett lösningens konsekvenser. Vidare definierar Nationalencyklopedin 

(2016) subkulturer som “idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp 

inom en större samhällelig enhet. En subkultur ställs ofta i relation till en dominerande 

kultur och uppfattas då som en underordnad kultur”. 
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Philipson (2004) poängterar vikten av delaktighet och medansvar då organisationskultur 

inte uppkommer på en gång och förblir som den en gång var, utan handlar om ett 

kontinuerligt arbete. Organisationskultur kan indelas i hög- och lågpresterande enheter 

där en högpresterande enhet lägger stor vikt vid att skapa en tydlig kultur som bygger på 

värderingar som alla organisationsmedlemmar kan relatera till. Det är även av stor vikt 

för högpresterande enheter att ha en hög transparens och att verksamheten ska inspirera 

till fortsatt lärande. De lågpresterande enheterna är däremot bakåtsträvande då de finner 

det viktigt att hålla fast vid den kultur som alltid funnits i organisationen. 

Konkurrenstänk och själviskt arbete hör till vanligheten där individen hellre ser till sin 

egen yrkesgrupps vinning istället för att vara en del av något större (Philipson 2004). 

 

Vidare förklarar Philipson (2004) att organisationskultur inte enbart är något som ska 

verka enande för organisationer utan även ska fungera som en bit i pusslet för god 

arbetshälsa. Philipson (2004) menar att de anställda är mer benägna att stanna på 

arbetsplatsen om de känner mening och stolthet i arbetet de utför. Att forma en vision 

för framtiden som de anställda kan relatera till och känna mening med, är ofta en faktor 

som väger tyngre än lönen och resulterar i att organisationen kan behålla kompetensen. 

Kompetensen utgörs av människorna i organisationen som är den långsiktiga 

möjligheten för organisationens framgång. En studie har funnit samband mellan 

organisationskultur och prestationer inom sjukvården och visar att högpresterande 

sjukvårdsenheter ser sitt arbete som en kugge i ett större hjul och den enskilda 

avdelningen inte står i fokus. Fokus ligger enligt studien istället på patientens bästa, 

vilket medför att personlig vinning och självständighet inte tillåts (Philipson 2004). En 

vilja att utvecklas tillsammans, över yrkesgränser är här en självklarhet och kulturen 

som ledningen vill framföra är enligt Philipson (2004, 54) ”ingen vinner förrän alla 

vinner”. 

 

Sjukvården kan karaktäriseras av ett stressigt och påfrestande arbetsklimat där 

grundfilosofin är att vårda människor vilket, Menzies (1960) och Kernberg (1980) 

menar, påverkar de anställda känslomässigt. Alvesson (2015) menar att den 

känslomässiga påverkan i sin tur kan leda till att vissa procedurer tas i bruk, där de 

anställda formar uppfattningen om sitt arbete efter rådande omständigheter. I sjukvården 

är arbetskamraterna enligt Alvesson (2015) ofta en stor källa till varför de anställda 
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känner mening och tillfredsställelse med att utföra arbetet. Det gör att fokus flyttas från 

utförandet av arbetsuppgifterna till den sociala aspekten vilket mer handlar om hur 

arbetsuppgifterna utförs och med vilka de utförs med (Alvesson 2015). Parker (2000) 

förklarar att en anledning kan vara att avdelningar inom sjukhus är specialiserade inom 

olika områden och att det därför kan vara svårt att förstå varandras arbeten och leda till 

frustration. Lind och Hellström (1996) har i en studie om sjukvården kunnat utläsa att 

det finns indikationer hos anställda att inte vilja lämna sin bekvämlighetszon för att 

hjälpa till på andra avdelningar vid personalbrist. Sociala relationer inom organisationen 

kan därför bli viktigare för de anställda än organisationens behov och där subkulturella 

mönster kan uppkomma som en effekt av slitsamma och psykiskt jobbiga 

arbetssituationer (Alvesson 2015).  

 

Schein (2010) förklarar att kultur kan skapas i alla sorters grupper och att det sker 

genom en socialiseringsprocess där medlemmarna skapar en gemensam förståelse för 

sätt att agerar i den specifika gruppen. Alvehus (2012) argumenterar för att 

socialiseringsprocessen är en av de mest centrala delarna när det kommer till 

professioner då starka värderingar och normer formas vid utbildningarna och sedan 

fortsätter att formas och stärkas i arbetslivet. Grey (2009) talar om hur individer som 

blivit upplärda i samma lärosäte och gått i samma program skapar gemensamma 

värderingar och börjar använda samma typ av språkbruk vilket kan fungera uteslutande 

för andra grupper då “sättet de gör saker på” inte kan förstås av de som inte tillhör 

gruppen. Alvesson (2015) följer samma linje och menar att en närmare relation till 

yrkesgruppen och arbetsuppgifterna ofta blir starkare förknippat till kulturen än vad 

yrket i sig blir till organisationskulturen. Istället för att ha en stark koppling till 

organisationskulturen bildas således en starkare koppling till subkulturen. Dempsey 

(2015) menar att det i synnerhet gäller organisationer med hierarkiska nivåer, då det 

sällan finns genuint liknande värderingar och engagemang genom hierarkin.  

 

Alvesson (2015) förklarar att organisationer som kantas av komplexitet ger upphov till 

en mångtydighet och ett förhållande till organisationen som tolkas och ser olika ut hos 

individer. Vidare påpekar Abrahamsson och Andersen (2005) att det är just genom 

oklarheter och mångtydigheter som subkulturer får fäste. Även Turner (1971) talar om 

subkulturer som en uppsättning individer som tillsammans försöker skapa stabilitet och 

därmed minska osäkerheten. Trice och Beyer (1993) framhåller att det är den 
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gemensamma förståelsen när människor delar en uppfattning kring problem och 

lösningar som skapar grogrunden för en subkultur. Bang (1999) hävdar att sjukvårdens 

hierarkiska uppdelning av yrkeskategorier med flera ideologier kring arbetets karaktär 

även kan vara grogrunden till konflikter då yrkeskategorierna ser på problem och 

lösningar på olika sätt vilket oundvikligen skapar konflikter mellan subkulturerna. Även 

Mintzberg (1989) förklarar att det finns en risk att det uppstår rivalitet och konflikter 

mellan professionerna vilket kan leda till samarbetsproblem. Subkulturer behöver 

således inte bara avvika från den uttalade organisationskulturen utan kan även vara 

avvikande i relation till andra subkulturer (Bang 1999). Kozan (2002) exemplifierar de 

subkulturella skillnaderna i en organisation med hur det exempelvis kan finnas olika 

nationella kulturer. Vidare menar Bang (1999) att skilda verklighetsuppfattningar, 

normer och värderingar kan bli ett hinder för organisationen att nå sina övergripande 

mål då det föreligger en risk att subkulturerna enbart arbetar för subkulturens vinning. 

Organisationskulturen kan då bli mer uppdelad och ses utifrån olika perspektiv snarare 

än att fungera och tolkas som en helhet och en enad organisation (Alvesson 2015). 

Kekäle et al. (2004) förklarar att en anledning till att det bildas ett motstånd från 

subkulturernas håll är att de beslut som ledningen tar ofta appliceras likvärdigt på hela 

organisationen vilket gör att besluten inte får den effekt som ledningen vill uppnå då 

olika avdelningar och yrkeskategorier arbetar olika. Subkulturers tolkning av kulturen 

kan därför bli mer styrande och betydelsefull än den kultur som ledningen försöker 

förmedla (Kekäle et al. 2004). Det klassiska “människor är mer benägna att uppfylla 

sina egna mål än någon annans” ger ytterligare en förståelse för fenomenet. Egan (2008) 

framhåller att ett visst ledarskap påverkar hur individer ser på kulturen där de kan välja 

att antingen välkomna kulturen eller utveckla egna sätt att göra saker på som en reaktion 

på ledarskapet. Det går således att se att ett visst ledarskap kan ses som en språngbräda 

för en subkultur (Egan 2008).  
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4 Empiri och Tolkning 
 

I följande kapitel redogörs för vår empiriska undersökning som parallellt binds samman 

med den teoretiska utgångspunkten för att öka förståelsen för hur olika yrkeskategorier; 

Styrelseledamot, VD, chefläkare, verksamhetschef, vårdenhetschef, läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar organisationskulturen.  

 

4.1 Kavla upp ärmarna och arbeta 

Södersjukhuset grundades år 1944 (Södersjukhuset 2014), långt innan 

organisationskultur var ett etablerat begrepp inom organisationsforskningen. Men även 

om fenomenet introducerades officiellt på 1980-talet (Alvesson 2012) har 

organisationen alltid präglats av kultur. Södersjukhusets VD förklarar att man måste 

blicka långt tillbaka i sjukhusets historia för att förstå hur kulturen uppstod och är som 

den är idag och menar att det tar några generationer innan kulturen är helt upptrimmad. 

Resonemanget går i linje med Philipson (2004), Schein (2010) och Alvessons (2012) 

förklaring om att organisationskultur ligger inbäddat i verksamheten och kan ses som 

traditioner som utvecklats och stärkts över tid. Styrelseledamoten utvecklar 

resonemanget och förklarar att Södermalm historiskt sett varit en fattig stadsdel, vilket 

även uttrycks av VD:n som förklarar att den södra länsdelen alltid varit lite rödare, lite 

fattigare och lite mera arbetsorienterad. Fortsättningsvis utvecklar verksamhetschefen 

resonemanget och menar att det historiskt sett alltid varit lite bonnigt på SÖS.  

 

Södersjukhuset byggdes upp av en mängd professioner där personal kom från olika 

mindre sjukhus som ett resultat av nedläggningar på 90-talet, vilket styrelseledamoten 

förklarar bildade något av en “underdog”-kultur. “Underdog”-kulturen innebar enligt 

styrelseledamoten att alla patienter skulle vara välkomna och få lika bra vård oberoende 

social status och Södersjukhuset skulle minsann visa att de var lika bra som alla de 

andra sjukhusen. Schein (2010) betonar att en grupp människor måste spendera tid 

tillsammans för att kultur ska uppstå vilket även stöds av Trice och Beyer (1993) som 

framhåller att det är vid tät kontakt gemensamma uppfattningar och känslor uppstår. I 

det hänseendet kan vi se att Södersjukhuset influerats av flera kulturer där professioner 

tog med sig egna sätt att göra saker på, för att samlas under ett och samma tak och 

arbeta utifrån ett gemensamt synsätt. Vad som förefaller intressant är att den 

ortopedavdelning som vi fick möjlighet att observera, flyttat intakt, från en avdelning 
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utanför stan till en ny fysisk lokal på Södersjukhuset. Kleppestö (1993) förklarar att det 

vid organisationssammanslagningar förekommer kulturella skillnader som kan bottna i 

starka identiteter. I det hänseendet kan vi i enlighet med Martin et al. (2006) förstå 

vikten av att se enskilda delar när det kommer till att förstå organisationskulturen och 

att delarna har betydelse för att förstå hur kulturen formats. Alvesson och Sveningsson 

(2012) menar att organisationskultur är så pass djupt inrotat att det “sitter i väggarna” 

och Bang (1999) föreslår att organisationskultur därför bör analyseras i relation till 

andra kulturer för att kunna urskilja likheter och olikheter. Vi frågade därför de 

respondenter som arbetat eller varit i kontakt med andra sjukhus, för att se hur 

Södersjukhusets kultur var i förhållande till andra sjukhus.  

 

VD:n svarade att varje sjukhus har sin själ och att Södersjukhuset är unikt i det 

hänseendet att sjukhuset byggdes i en sammanhållen sjukhuskropp, vilket VD:n menar 

bidragit till en bättre sammanhållning och för att få helheten att fungera. Som svar på 

frågan om kulturskillnader svarade verksamhetschefen att det funnits en uppfattning om 

att på Södersjukhuset gör man saker, till skillnad från andra sjukhus där man blir något. 

Vidare förklarar vårdenhetschefen att det finns en social status bland sjukhusen och 

menar att Södersjukhuset skiljer sig med sina “balla” söderhipsters. Styrelseledamoten 

förklarar att personalen på Södersjukhuset är speciellt duktiga på att lösa saker när det 

uppstår svårigheter. Något även chefläkaren är enig i och förklarar att Södersjukhuset är 

allra bäst på att lösa problem när det strular och att problemen inte skulle uppstå så ofta 

om de var lika bra på att planera. Vidare förklarar sjuksköterskan att arbetet ska hinnas 

med trots att tiden inte räcker till vilket även undersköterskan instämmer i och förklarar 

att stämningen är bra trots det tunga arbetet. Läkaren följer samma linje och förklarar att 

det finns en ambition om att på Södersjukhuset kavlar man upp ärmarna och arbetar. Att 

kavla upp ärmarna och arbeta var ett uttryck som var återkommande i intervjuerna och 

även under observationen hördes ord som att “skotta” och “hugga i”.  

 

Vi kan följaktligen se att Södersjukhusets uppkomst, historia, politik, medarbetare och 

geografiska läge har betydelse för hur organisationskulturen ser ut idag. I samtalen med 

respondenterna speglas den arbetarkultur som uppkom för över 70 år sedan där det 

bonniga Söder ersatts med Söderhipsters. Det vore även osannolikt att medarbetare som 

var anställda vid invigningen år 1944 fortfarande är verksamma, vilket tyder på att 

kulturen likt Scheins (2010) teorier är något som skapats över tid och som förts vidare 
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till nya medlemmar som det rätta sättet att tänka och agera. Att vara “underdog”, kavla 

upp ärmarna och att arbeta även om tiden inte räcker till, kräver ett visst driv. Drivet kan 

signalera det som Jespersen (1993) och Hein (2007) menar med viljan om att göra 

skillnad och att hjälpa andra eller likt Loxterkamps (2009) teorier indikera att 

professioner styrs av sitt kall där arbetet är starkare än de individuella drivkrafterna. Det 

kan även vara en så enkel förklaring att medarbetarna valt sjukhuset av praktikaliteter 

eller att Södersjukhuset är det sjukhus som medarbetarna känner störst identifikation 

med, vilket går i linje med Alvessons (2015) resonemang om att identifikationen mellan 

organisationen och individerna har betydelse. 

 

4.2 Lappa och laga 

Södersjukhusets kilometerlånga korridorer, vita väggar, minimalistiska möblering, 

rymliga hissar och personalens vita kläder speglar en miljö av sterilitet och vid första 

anblick, observerade vi en relativt opersonlig miljö präglad av effektivisering och 

funktionalism. Vid en närmare titt är miljön dock allt annat än opersonlig utan istället 

skapad för att kunna uppfylla dess syfte, att rädda liv och kan precis som Philipson 

(2004) antyder vara betydelsefull när det kommer till att förstå organisationskultur. 

 

Södersjukhuset har enligt chefläkaren under många år låtit alla blommor blomma vilket 

syftar till att avdelningar och verksamhetsområden renoverats i omgångar som bidragit 

till att olika delar är i olika faser vilket chefläkaren benämner som en “lappa och laga 

kultur”. Även styrelseledamoten förklarar att den fysiska miljön speglar “hugga i 

kulturen” där det inte var ovanligt att läckande rör fick lösas med provisoriska lösningar 

av sjukvårdspersonalen. I det hänseendet kan vi se likt Alvesson (2012) att den fysiska 

kulturen kan bygga på gemensamma föreställningar och idéer som sedan förkroppsligas 

i fysiska föremål. Likaså kan inredning enligt Grey (2009) vara talande för kulturen. 

Chefläkaren förklarar att om man går igenom sjukhuset kan man se att en avdelning har 

blått golv, en annan har gardiner och några har sängar i korridoren. En sådan miljö kan 

ses främja kreativiteten men kan även bidra till en stökig miljö och som chefläkaren 

menar är charmigt till en viss del men även kostsamt. Vi kan se att sådana detaljer kan 

ge upphov till att olika avdelningar och individer har egna sätt att göra saker på precis 

som Deal och Kennedy (2000) definierar organisationskultur, vilket ytterligare stärker 

att Södersjukhuset låtit tusen blommor blomma och inte rensat bort det som inte hör 

hemma i byråkratin. Det kan även bidra till känslan som sjuksköterskan förklarar som 



  
 

39 

“isolerade öar” där avdelningarna håller för sig själva och ett vi och dem-tänk uppstår, 

precis som Parker (2000) menar om något som “de gör där” och som ”vi gör här”. 

 

Grey (2009) förklarar vidare att fysiska artefakter kan påverka individers föreställningar 

om kulturen och fungera manipulerande genom att en viss struktur och klädsel kan göra 

att kulturen uppfattas på olika sätt. Att Södersjukhuset är uppbyggt av en sammanhållen 

sjukhuskropp ser VD:n som en fördel och betonar att det kan bidra till en enhetlighet 

och goda samarbeten till skillnad från andra sjukhus som består av fler hus. Samtidigt 

menar vårdenhetschefen att trots att sjukhuset är uppbyggt i en och samma byggnad är 

det svårt att få uppfattningen av en gemensam arbetsplats och förklarade att “Jag 

arbetar till exempel i samma byggnad som min man men vi ses kanske en gång i 

kvartalet, det talar lite om hur stort Södersjukhuset är“ (Vårdenhetschef 2016-12-13). 

Likt vårdenhetschefen kunde även vi observera att Södersjukhusets storlek gjorde att det 

inte upplevdes som en enhetlig arbetsplats utan att avdelningarna utgjorde arbetsplatsen. 

Vidare förklarar verksamhetschefen att ambitionen är att ha en trivsam miljö som 

stödjer den kulturen de vill förmedla utåt, men menar samtidigt att det är svårt för 

sjukhuset att påverka den fysiska miljön, då det är myndighetskrav för vad som får 

finnas i en vårdmiljö som ska präglas av klinisk renlighet. 

 

Grey (2009) förklarar vidare att en enhetlig klädsel kan symbolisera en icke-hierarkisk 

organisation där alla, oavsett yrkeskategori är lika viktiga men att det ofta används ur ett 

manipulativt syfte. Södersjukhusets sjukvårdspersonal bär likadan klädsel till följd av 

hygieniska skäl och färgerna på namnskyltarna visar vilken yrkeskategori den anställde 

tillhör, rött för läkare, blått för sjuksköterskor och grönt för undersköterskor. En 

enhetlig klädsel och olika färger på namnskyltarna anser vi inte gå i linje med det som 

Grey (2009) menar med att en gemensam klädsel används ur ett manipulativt syfte, 

snarare psykologiskt och fungerar som en trygghet för såväl personalen som för 

patienterna att snabbt förstå vem man har att göra med. Likt Rafaeli och Vilnai-Yvates 

(2004) bör fysiska symboler således inte bara tas för vad de är utan att det oftast finns 

en anledning bakom attributen. Vi kunde däremot under observationen se att de olika 

färgerna kunde avslöja hur de olika yrkeskategorierna ofta satt i sina respektive färger 

vid lunch och under fikarasten vilket kan förstås enligt Alvesson (2015) om att individer 

känner störst samhörighet med sin yrkeskategori. I intervjun med sjuksköterskan och 

undersköterskan framkom det att de utöver sina egna yrkeskategorier kände störst 
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samhörighet till varandra vilket inte heller är en överraskning och går helt i linje med att 

individer känner störst tillhörighet med individer som arbetsuppgifterna utförs med 

(Alvesson 2015). 

 

I samtal med respondenterna om Södersjukhusets kultur utelämnades den fysiska miljön 

från deras sida, men när vi däremot frågade respondenterna om hur de upplevde att den 

fysiska omgivningen påverkade kulturen i organisationen, fick vi till svar att den har 

betydelse. Bilden av hur individer uppfattar kultur stärks således av Alvessons (2012) 

påstående om att kultur ofta uppfattas som flytande och ogripbar. Det kan vidare 

kopplas till French och Bells (1978) isbergsmetafor som beskriver hur den fysiska 

kulturen ligger över vattenytan som en liten men avgörande del av vad begreppet 

organisationskultur innefattar. Teorin stärks ytterligare av Schein (2010) som förklarar 

att om en organisation ses utan de fysiska artefakterna finns inget bevis för att 

organisationen någonsin existerat, vilket vi kan förstå likt ett isberg utan topp. Vi tolkar 

det som att respondenterna uppfattade den större och osynliga delen av kulturen som 

finns under vattenytan som den, för dem, riktiga kulturen. Vi förstod att det är 

antaganden och föreställningar som inte konkret kan redogöras för, hur de uppkommit 

eller hur de har fått fäste. De grundläggande antagandena kan förstås genom Scheins 

(2010) tre nivåer som beskriver att de osynliga delarna är så pass grundläggande att de 

inte kan eller behöver konkretiseras, utan är en naturlig del av organisationen. Vi anser 

därför att den fysiska kulturen är lika viktig som den underliggande kommunikativa 

kulturen, men att den till viss del hamnar i skymundan då de fysiska föremålen blir en 

sådan självklarhet i vardagen, att det inte instinktivt uppfattas som en del av kulturen. 

Det är kanske det som Hofstede (1990/ 2012) menar med kulturen som mjuk, 

svårfångad och svår att mäta.  

 

Vår tolkning är att fysiska föremål kan förmedla kultur där det materiella förknippas 

med föreställningar. Fysiska delar som kontorsbyggnad och inredning fungerar inte bara 

som en fysisk inramning av kulturen utan även som kulturell kommunikation. Det är 

inte det materiella i sig utan hur det materiella tolkas, som blir viktigt för organisationen 

att fokusera på. Det är heller inte möjligt att tolka det materiella i sig utan det materiella 

måste sättas i ett sammanhang som i sin tur skapar förståelse för betraktaren, den 

fysiska miljön som speglar organisationskultur kan således inte förstås genom delarna 

utan måste ses genom helheten. Det kan även vara viktigt hur den fysiska miljön 
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uppfattas av patienterna, då den fysiska kulturen i sig blir för patienten en avspegling på 

hur kulturen, stämningen och klimatet är på Södersjukhuset. Däremot menar Schein 

(2010) att kulturen kan vara svår för en utomstående att förstå, när den utomstående 

enbart ser fragment av kulturen eller exempelvis fragment av den fysiska miljön. 

Följaktligen kan både nyanställda och patienter få en felaktig bild av det de först ser 

vilket kan leda till att organisationen får ett oförtjänt rykte. Södersjukhuset är i dag 280 

000 kvm stort och ytterligare 50 000 kvm planeras (Gustafsson 2016) att stå klart år 

2019 som ska bli en av Stockholms läns modernaste sjukhusbyggnader för att kunna 

möta framtidens behov (Södersjukhuset 2015). Enligt Ulrich et al. (2004) kan den 

fysiska miljön fungera stressreducerande och istället öka trivseln vilket kan generera i 

en högre effektivitet vilket går i linje med Aiken et al. (2011) om att dåliga 

arbetsförhållanden kopplat till den fysiska miljön påverkar de anställda negativt och 

bidrar till en högre personalomsättning. Vi kan med stöd av Ulrich et al. (2004) och 

Aiken et al. (2011) se att även om Södersjukhuset har svårt att behålla sjuksköterskor 

och idag inte har alla vårdplatser öppna, finns ändå behovet av en ny, modern byggnad. 

Sadatsafavi et al. (2015) påpekar nämligen att den fysiska miljön har stor betydelse för 

nyanställda, vilket således skulle kunna göra Södersjukhuset till en attraktivare 

arbetsgivare. 

 

Den fysiska miljön är enligt Djucic et al. (2014) starkt kopplad till de anställdas trivsel 

på arbetsplatsen och de arbetsuppgifter individerna utför och bör därför inte ses som 

enbart passande för verksamheten. Djucic et al. (2014) förklarar även att de anställdas 

trivsel kan öka om de känner delaktighet och att det därför är viktigt att involvera 

personalen. Gemensamt för respondenterna är att de upplever sig involverade i 

framtidens vård, även om det finns en vilja att utvecklas snabbare än vad organisationen 

tillåter. Vårdenhetschefen förklarade att personalen varit delaktiga i hur den nya 

sjukhusbyggnaden ska se ut där de fick bestämma exakt vart tvålkopparna ska vara, vart 

handdukarna ska hänga och vart skorna ska stå, vilket kan ligga som en grund för att 

skapa en modern arbetsmiljö för personalen i framtiden. 

 

4.3 Struktur och kultur 

Mintzberg (1989) beskriver sjukhusets organisationsstruktur som en platt, 

decentraliserad organisation med huvudsakligt fokus på standardisering och 

specialisering. Södersjukhuset har en platt och decentraliserad organisationsstruktur och 
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med utgångspunkt i Mintzbergs (1989) teorier består den strategiska ledningen av 

styrelsen, VD:n och chefläkare. Vidare finns stabsområden som fungerar som 

servicestruktur för att underlätta de andra funktionernas arbeten. Verksamhetscheferna 

är ansvariga för verksamhetsområdena och i verksamhetsområdena finns 

vårdavdelningar med vårdenhetschefer och läkarchefer som leder den operativa kärnan 

bestående av bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

(Organisationsskiss 2016) 

 

Philipson (2004), Alvesson (2015) och Schein (2010) argumenterar för 

organisationskulturens trögrörlighet och något som skapats under en längre tid 

bestående av gemensamma värderingar. Samtidigt består professionsbyråkratier av 

professioner med starka normer och värderingar som skapats under en längre tid och i 

det hänseendet kan strukturen ses ligga nära kulturen. Mintzberg (1989) förklarar att 

professionsbyråkratier fungerar bra i en stabil och komplex omvärld samt svarar 

långsamt på omvärldens förändringar vilket kan leda till att det tar lång tid att 

genomföra förändringsarbeten och som sjuksköterskan påtalar, finns viljan till snabb 

utveckling men att sjukhusmiljön inte tillåter snabba förändringar. 

 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar den normativa isomorfismen som att omvärldens 

yttre påverkan innebär en inre anpassning för organisationen och att fälten på så sätt blir 
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mer lika varandra, vilket kan vara för att uppnå den legitimitet som Eriksson-Zetterquist 

(2009) talar om. Sjukhusen i Stockholms Läns Landsting har liknande 

organisationsstrukturer som Södersjukhuset där ledningsgrupperna består av majoriteten 

läkare (Stockholms Läns Landsting 2017). Det institutionella ramverket är något som 

Christensen et al. (2011) menar omsluter organisationerna som antingen kan stimulera 

eller hindra organisationers möjligheter till utveckling. Stimulansen går i linje med 

organisationskulturens goda och mörka sida där Alvesson (2013b) talar om att individer 

tenderar att låsa sig fast vid föreställningar där ideal och förmågan till kritiskt tänkande 

försvinner, då strukturen tillslut blir för givet tagen. Vår tolkning är därför att 

organisationsstrukturen kan påverka organisationskulturen och bidra till ett 

upprätthållande av legitimitet bland de professioner som finns i organisationen, där 

professionernas betydelse förstärks genom strukturen och formar arbetet som ligger till 

grund som det rätta sättet att agera vilket således kan influera kulturen och stärka 

subkulturerna.  

 

4.4 SÖS-hatten 
SÖS-hatten är ett uttryck som används av sjukhusledningen och kan förklaras som ett 

medvetet tankesätt och agerande i linje med vad som är bäst för Södersjukhuset. 

Chefläkaren talar om att SÖS-hatten ibland kan vara svår att förhålla sig till då individer 

kan behöva göra avkall på sitt område för att se till vad som blir mest gynnsamt för 

helheten. VD:n följer samma linje och förklarar att SÖS-hatten fungerar som en 

påminnelse om att se vad som är bäst till helheten och att delarna i vissa lägen får stå 

tillbaka. Även vårdenhetschefen uttrycker att SÖS-hatten används för att se till helheten 

men menar att det finns en problematik i hur läkare vill ledas av läkare men att läkare 

egentligen inte vill vara chefer. Vi kan relatera vårdenhetschefens resonemang till 

resultaten av studien om brittiska läkare som enligt Alvesson (2015) visade sig ha svårt 

att benämna högre uppsatta administrativa personer som chefer. Vidare kan vi utläsa att 

anledningen till att läkarna inte vill vara chefer kan gå i linje med Alvehus (2012) 

resonemang om krocken mellan professionens kall och de byråkratiska 

arbetsuppgifterna vilket då enligt Loxterkamp (2009) inte ger professionerna mening 

med arbetet. Det visar även på hur viktig legitimiteten är som Alvehus (2012) förklarar 

kan fungerar som ett inträdeskrav och samtidigt vara uteslutande.  
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Vi förstår det således som att vissa professioner kan påverkas av vilken typ av 

befattning chefen har vilket kan styrkas med Bangs (1999) påstående om att chefen 

sätter prägeln på organisationen och då i form av att de underordnade kan eller inte kan 

relatera till sin överordnade. Det betyder att en överordnad med lägre profession än den 

anställde, inte anses inneha den kompetens och förståelse för yrkeskategorins arbete 

vilket går i linje med Jespersen (1993) och Hein (2007) teorier om professionens 

självbestämmande där det bara är professionen som kan kontrollera utförandet. Att tala 

om ett gemensamt lärande, mellan chef och anställd, prioriteras således annorlunda, i 

den mening att anställda och chefer oavsett profession inte kan få arbeta för 

organisationens bästa, utifrån den anställning den har. Chefen får istället erkännande på 

grund av sin professionella ställning, vilket skulle kunna leda till bildandet av 

subkulturer som går i linje med Egans (2008) resonemang där ledarskapet kan vara 

språngbrädan till subkulturer. En av respondenterna hänvisade till ledningen vid frågan 

om Södersjukhusets organisationskultur och svarade: 

 

“Ja det är en bra fråga, jag skulle väl i första hand relatera det till plan 9, till 

sjukhusledningen och den styrgruppen som finns där med VD:n och de olika 

sektionerna på sjukhuset, representerat i form av verksamhetschefer. Och den 

kulturen, ja vad ska jag tänka då. Jag tänker nog mest att det är själva, den 

organisationen de har där och hur man arbetar i den”  

(Läkare 2016-12-14). 

 

Läkarens hänvisning till ledningen vid frågan om organisationskultur är enligt Alvehus 

(2012) en uppfattning som funnits under en längre tid där en intervju med personen 

högst upp i hierarkin kan besvara vad organisationen har för kultur, något som Alvehus 

(2012) dock ställer sig tveksam till. Dempsey (2015) bekräftar och förklarar att det 

sällan finns gemensamma värderingar och engagemang i organisationer med hierarkiska 

nivåer. Malby (2007) argumenterar däremot för att chefer inom sjukvården både formar 

och är resultatet av organisationskulturen, vilket skulle innebära att ledningen har 

betydelse för kulturen. Att chefen skulle vara skaparen och själva produkten av kulturen 

(Malby 2007), ser vi som paradoxalt. Likt chefläkaren förklarade SÖS-hatten, ska 

chefen å ena sidan alltid representera de frånvarande, sina anställda och deras intressen, 

vilket gör att vi i det hänseendet förstår att chefen i viss mån påverkas av sina anställda, 

vilket också balanseras med organisationens övergripande mål. Vidare ska chefen å 
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andra sidan förhålla sig till organisationens mål och influerar sina anställda genom dem. 

Vi ser det således som en tvåvägskommunikation där både anställda och chefer 

påverkas av varandra och påverkar varandras sätt att tala och agera. Styrelseledamoten 

förklarar att under hennes tid som VD fanns inte SÖS-hatten som begrepp men att 

tankesättet ändå fanns när det kom till att fatta övergripande beslut för Södersjukhuset. 

Vår tolkning är att ledningen sitter på verktygen för att kunna påverka de anställda 

genom sanktioner, riktlinjer och accepterande men att det är även ledningen som kan 

uppmuntra det som är bra och stävja det som är sämre, men kan samtidigt inte enväldigt 

styra efter sina önskemål. Vi tror således att den ömsesidiga respekten och förståelsen 

för varandra är det mest långsiktiga tillvägagångssättet för att kunna påverka 

organisationskulturen. 

 

4.5 Interprofessionella team 
“Jag tycker att det är fantastiskt!” (Chefläkare 2016-12-19) är ord som beskriver hur 

chefläkaren uppfattar interprofessionella team och hur samarbetet mellan de olika 

yrkeskategorierna skapar en effektiv sjukvård. Ett interprofessionellt team kan beskrivas 

som en grupp med olika professioner som tillsammans arbetar för att ge den bästa 

möjliga vården till patienten, där vårdprogrammet alltid är individuellt för varje patient 

(Centrum för Klinisk Utbildning 2017). Vårdenhetschefen förklarar att de 

interprofessionella teamen är en framgångsfaktor som saknar motstycke, men 

understryker samtidigt att det handlar om att hitta medlemmar ur alla yrkeskategorier 

som brinner för samma frågor, eftersom de olika yrkeskategorierna ofta har olika 

intressen. Loxterkamp (2009) menar att professioner ofta ser sitt arbete som ett kall, att 

arbeta för de som har det sämre, vilket tydliggör att syftet med arbetet går utanför 

individen. Det interprofessionella arbetet handlar således om att tillsammans hjälpa 

patienten och där titeln är sekundär som Alvehus (2012) förklarar genom att 

professioners arbete alltmer liknar varandra. Eisler och Potter (2004) menar däremot att 

det ändå finns ett behov av hierarki men betonar samtidigt att hierarkier kan komma i 

olika former. 

 

De interprofessionella teamens uppgift är, enligt chefläkaren, att på ett kontrollerat och 

väl inövat sätt tillsammans arbeta för patientens bästa. Däremot menar Alvehus (2012) 

att det kan råda en ovisshet över vem som ska utföra arbetsuppgifterna vilket Hedegaard 

Hein (2012) förklarar kan bero på att semiprofessioner strävar efter att bli 
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yrkesprofessioner. Vi anser dock inte att det skulle råda några tvivel om vem 

arbetsuppgiften tillhör då de skilda professionerna, i det avseendet, blir ytterst viktiga 

och där respekten för de andra professioner som finns inom det interprofessionella 

teamet, måste vara närvarande för att arbetet ska fungera fullt ut. Sjuksköterskan 

förklarar att vissa professioner inom teamet har blivit bättre på att se personen bakom 

titeln, vilket förefaller intressant då respondenten menar att den respekt för andra 

individer som nu finns, inte alltid varit självklar. Sjuksköterskan förklarar vidare att hon 

tydligt ser en hierarkisk påverkan i det interprofessionella teamet men att det ändå skett 

en förbättring på hur individer bemöter varandra. Ponzer et al. (2009) poängterar 

däremot att en tidig introduktion till ett interprofessionellt arbete kan motverka risken 

för att det ska utvecklas negativa och stereotypa bilder av andra professioner. 

Verksamhetschefen betonar att en av de viktigaste kulturfrågorna i organisationen är att 

bli bättre på att arbeta i interprofessionella team och då med hänsyn till både studenter 

och patienter. Däremot kan kulturen och samarbetet ändå upplevas hierarkiskt i form av 

läkarens möjlighet att “dra i nödbromsen” (Chefläkare 2016-12-19) när läkaren inte 

upplever att arbetet är tillräckligt patientsäkert. Chefläkaren utvecklar att det därför är 

av stor vikt att alla professioner är delaktiga i det interprofessionella arbetet för att 

tillsammans arbeta för den patientsäkra vården.  

 

Eisler och Potter (2004) förklarar att den hierarki som ändå kan råda i en organisation, 

måste bygga på en ömsesidig respekt som skapar en större jämställdhet mellan olika 

yrkeskategorier och blir på så sätt underlättande för det interprofessionella arbetet. VD:n 

menar däremot att varje skrå alltid sitter på en egen syn på kultur och har egna 

medicinska revir men också professionella revir. Vi kan således förstå att de 

interprofessionella teamen både kan präglas av en ömsesidig respekt för varandra men 

samtidigt präglas av normer och värderingar som kommer med professionen, vilket 

således kan försvåra det interprofessionella arbetet likt Eisler och Potter (2004) menar 

med dominerande hierarki. Respondenterna upplever de interprofessionella teamen som 

något positivt och som kan leda till en större sammanhållning yrkeskategorier emellan. 

Fokusgruppen menar att allt de gör mer eller mindre utgår från interprofessionella team 

där fokusgruppen är eniga i att inget skulle fungera om inte alla var med i arbetet för 

patienten. Det är således viktigt att nå ett stadie där alla medlemmar i ett 

interprofessionellt team känner att de, oavsett titel, är värdefulla. Det är något som kan 

vara svårt att uppnå, då Södersjukhuset till viss del fortfarande präglas av en hierarkisk 
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struktur som påverkar synen av under- och överordnade. Synen på hierarkisk struktur 

stöds även av Alvesson (2015) som menar att sjukhus alltid präglats av synen på att 

läkaren innehar den högsta positionen. Det är inte bara det interpersonella fördelarna 

som det interprofessionella arbetet kan leda till, utan chefläkaren menar även att “Vi har 

sett att de bästa utvecklingsarbetena varit i interprofessionella team” (Chefläkare 2016-

12-19).  

 

4.6 Varför är det så svårt att behålla sjuksköterskorna i mer än 24 
månader? 
Trycket på att utbilda sig till sjuksköterska är så stort att universiteten i Stockholm får 

tacka nej till hundratals ansökningar varje år för att utbildningsplatserna inte räcker till 

(Universitet- och Högskolerådet 2016). Paradoxalt nog har Södersjukhuset ett 

återkommande mål om att behålla mer än hälften av sjuksköterskorna i mer än 24 

månader. I verksamhetsplanen för år 2016 (se bilaga 1) var målet att behålla mer än 59 

% av sjuksköterskorna och i verksamhetsplanen för år 2017 (se bilaga 2) kan vi se att 

målet uppnåtts. Vi kan däremot utläsa att målet fortfarande återkommer för år 2018 

vilket betyder att målet är viktigt och att sjuksköterskorna är viktiga för Södersjukhuset. 

Dock delas inte den uppfattningen av sjuksköterskan som uttrycker “Jag tror att många 

sjuksköterskor känner att de inte, att det inte spelar någon roll att de liksom inte är 

några speciella i organisationen. Utan bara kommer och går” (Sjuksköterska 2016-12-

14). 

 

VD:n tror att en del av anledningen till sjuksköterskebristen handlar om att när 

nyexaminerade sjuksköterskor kommer till arbetsplatsen ser verkligheten annorlunda ut 

och det gäller därför att minska det gapet. Likaså menar Eriksson-Zetterquist (2009) att 

lärosäten kan stärka föreställningarna kring arbetets karaktär, vilket i Södersjukhusets 

fall kan vara till deras nackdel. Chefläkaren är dock inte enig och tror istället att skolan 

utvecklas i snabbare takt än vad Södersjukhuset har förmåga att göra vilket betyder att 

sjukhuset inte kan möta de nyexaminerades förväntningar. Tidigare kunde 

sjuksköterskorna enligt chefläkaren med lätthet sättas i arbete efter en kort introduktion 

då utbildningen för 15-20 år sedan var mer fokuserad på det praktiska inom 

sjuksköterskeyrket och innehöll en större del praktik. Dagens sjuksköterskeutbildning är 

i det närmaste två utbildningar, en akademisk och en praktisk utbildning. 

Sjuksköterskeutbildningen har dock inte blivit längre och chefläkaren menar att 

praktikdelen till viss del fått stå tillbaka, men trycker ändå på att sjuksköterskorna som 



  
 

48 

kommer ut idag har massvis av annan kunskap som exempelvis kritiskt tänkande, viss 

vetenskaplig utbildning och möjligheten att förstå sammanhang på ett annat sätt, men att 

det i grund och botten handlar om att se skillnad på sjukt och friskt. VD:n och 

chefläkaren tror även att sjuksköterskebristen handlar om en generationsfråga där nya 

generationer inte accepterar de spelregler som fungerade tidigare. Läkaren tror däremot 

att klyftan mellan generationerna håller på att jämnas ut och förklarar att “Det var annat 

förr när man kunde säga vad som helst till varandra och bete sig hur som helst, slänga 

knivar i operationssalen och sådär, avdelningspersonalen behöver inte längre stå i 

givakt när doktorn kommer” (Läkare 2016-12-14). Parker (2000) förklarar att den äldre 

generationen ser de yngre som respektlösa i sitt agerande och inte värdesätter auktoritet, 

men här är vår tolkning att det är den yngre generationen som kan föregå med ett gott 

exempel, med ett kritiskt tänkande och en större medvetenhet, som kan luckra upp den 

föråldrade auktoriteten.  

 

VD:n påpekar även att Södersjukhuset måste renodla sitt uppdrag till mer akutvård 

vilket innebär ett påfrestande arbete för vårdpersonalen med många och snabba beslut. 

VD:n menar då att det blir en stor utmaning, både för sjukhuset och de anställda att 

klara uppgiften, där man som nyanställd snabbt måste finna tryggheten i sig själv, att 

inse att man är duktig på det man gör. Vårdenhetschefen förklarar att nyexaminerade 

sjuksköterskor inte får den handledningen som skulle vara lämplig för att stärka 

sjuksköterskorna i sin nya yrkesroll. Erfarna kollegor föregår inte alltid som goda 

exempel genom att de inte utför de arbetsuppgifter som åligger fullt ut. Det kan 

förklaras med Boyer och Lienards (2006) resonemang om ritualer som saknar rationell 

motivation. Det spär ytterligare på osäkerheten inför den nyexaminerades roll och 

osäkerheten över var gränsen för vad som förväntas av den nyanställda går. Det kan 

resultera i en osäkerhet för den nyanställda innan professionens ansvarsroll blir tydlig, 

en erfarenhet som en äldre erfaren kollega redan besitter. Fokusgruppen talade även om 

att man som nyanställd inte vågar ta konflikter med andra vilket bottnar i en osäkerhet 

inför rollen och de nya arbetsuppgifterna. Sjuksköterskan följer samma linje och menar 

att det ligger för mycket ansvar på den nyanställda för tidigt, där en introduktion på 

några veckor ges för att sedan förväntas producera lika mycket vård som en 

sjuksköterska som har varit anställd i tio år. 
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“..bara man överlever de första ett till två åren så blir det lugnt sen. Men det är många 

som inte orkar med de första två åren för att det är för mycket, för stora krav och de 

nyexaminerade har för stora kunskapsbrister”  

(Sjuksköterska 2016-12-14). 

 

Citatet talar om en arbetsmiljö som är ansträngd där Södersjukhuset sätter press på sina 

medarbetare i och med den snabba introduktionen, vartefter man snabbt ska vara 

kapabel till att leverera det arbete som krävs. Menzies (1960) och Kernberg (1980) 

argumenterar för att sjukvården ofta präglas av ett stressig och påfrestande klimat som 

tydligt sätter känslomässiga spår hos de anställda. Vi tror att anledningen dels kan 

handla om ett gap mellan hur utbildningen framställer arbetets karaktär och hur 

Södersjukhuset själva uppfattar sin förmåga att möta de nyexaminerade. I koppling till 

den rådande sjuksköterskebristen leder det till att det inte tillhandahålls tillräckligt med 

resurser för att de nyexaminerade ska få det självförtroendet de behöver för att kunna 

prestera på samma nivå som de erfarna sjuksköterskorna vilket därmed gör att den onda 

spiralen fortsätter. I det hänseendet är det av stor vikt för Södersjukhusets ledning att 

försöka komma närmare utbildningen i avseendet att tillmötesgå nyexaminerades behov 

av handledning och samtidigt arbeta med den personal som under många år arbetat på 

Södersjukhuset, där rutiner och arbetsuppgifter är en självklarhet. Randle (2003) menar 

däremot att sjuksköterskestudenter ofta lämnar utbildningen med lägre självförtroende 

än när de började till följd av attityder de möter under praktik. Vi ställer oss därför 

undrandes till hur sjuksköterskor ska kunna känna sig som likvärdiga anställda, både i 

ett interprofessionellt team men också likvärdig som kollega till sin professions-like. 

 

Verksamhetschefen menar att den höga personalomsättningen bidrar till en sämre 

arbetsmiljö för de som är kvar, då de anställda gång på gång måste lära upp nyanställda. 

Vi kan se att ett sådant mönster kan bidra till ett bakåtsträvande för sjukhuset där 

personalen som stannar kvar inte stimuleras till utveckling och kan även vara en 

anledning till hur kulturen reproduceras som det rätta sättet att agera i organisationen. 

Philipson (2004) benämner det som en lågpresterande enhet där individer ser mer till sig 

själva än till helheten. Dock finns det ändå en gemensam värdering om patienten men 

att lärandet blir sekundärt i och med vårdtyngden, vilket således innebär att 

Södersjukhuset varken kan ses som en hög- eller lågpresterande enhet. Att hela tiden 

lära upp nyanställda blir även kostsamt i längden och vi kan ana att känslan av 
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kontinuitet bland de kvarvarande uteblir och ersätts istället av kompromisser för att 

täcka upp för de hål som sjuksköterskebristen skapar. Även vårdenhetschefen är 

övertygad om att sjuksköterskebristen handlar om arbetsbelastningen och förklarar att 

Södersjukhuset är ett sjudagars-sjukhus där det produceras vård under alla veckans 

dagar men att sjukhuset generellt är organiserad utifrån en femdagars-vecka vilket 

betyder att det försvinner mycket resurser på helgen och påverkar de anställdas 

arbetsbelastning negativt. Undersköterskan påtalar tröttheten som en faktor till att 

sjuksköterskor väljer att söka sig vidare och förklarar att även om det är många som 

lämnar, är det ändå många som söker sig till Södersjukhuset. I det hänseendet tolkar vi 

det som att Södersjukhuset inte har svårt att rekrytera personal men att svårigheten 

ligger i att förankra de anställda till organisationen. Verksamhetschefen menar även att 

lönen är en stor faktor till missnöje, där Stockholms Läns Landsting exempelvis valt att 

ha en enhetlig lön oavsett sjukhus och kan därför inte användas som motivation till att 

stanna på Södersjukhuset. Vi tror även att en anledning till att personalen lämnar kan 

vara att socialiseringsprocessen misslyckas vid introduktionen, vilket Schein (2010) 

förklarar är avgörande när det kommer till hur organisationskulturen formas och sedan 

efterlevs. Även Alvehus (2012) argumenterar för att socialiseringsprocessen är en av de 

mest centrala delarna när det kommer till professionsyrken.  

 

Läkaren tror att allt grundar sig i underbemanning där sjuksköterskorna får arbeta hårt 

och inte bara med den medicinska delen utan även med omvårdnad av patienten. 

Styrelseledamoten menar dock att chefen kan ha en stor betydelse för hur den anställde 

ser på sitt arbete. Philipson (2004) argumenterar för att det är viktigt att organisationer 

formar en vision för framtiden som de anställda kan relatera och känna mening till. 

Vidare menar Philipson (2004) att organisationskulturen och visionen för framtiden inte 

enbart ska vara något enande för organisationen utan även fungera som en del i en god 

arbetsmiljö. Loxterkamp (2009) redogör däremot för att de professionella 

yrkeskategorierna ser sitt arbete i ett högre syfte, att hjälpa människor istället för att se 

sitt arbete drivas framåt av individuella krafter. Jespersen (1993) och Heins (2007) teori 

om att professioner drivs av ett icke-kommersiellt mål där strävan att kunna påverka blir 

viktigare, stärker ytterligare tesen för att professionen står över jaget. Styrelseledamoten 

trycker på att kulturen kan användas för att behålla sjuksköterskorna genom att ha det 

trevligt. Att “ha trevligt” har ansetts som en trivialitet och att det istället finns andra 

saker som är viktigare att fokusera på. Styrelseledamoten menar dock att utbildade 
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människor vill väl också ha det trevligt. Den sociala samvaron finner även Smith och 

Stewart (2011) viktig då den ofta ger de anställda mening och tillfredsställelse inför 

arbetet och menar att fokus istället blir på den sociala aspekten av arbetsuppgiften 

istället för att fokusera på utförandet av uppgiften. Vidare beskriver French och Bell 

(1978) att attityder, känslor och informella aspekter är själva kärnan i 

organisationskultur men att svårigheten ligger i att upptäcka dem. Vi förstår således 

styrkan i att nå ut till de anställda genom att värdesätta sociala relationer och ett trevligt 

socialt klimat, vilket kultur skulle kunna skapa.  

 

4.7 Att tala med bönder på bönders vis 

VD:n menar att kommunikationen är avgörande för att organisationen ska fungera och 

syftar till att kommunikationen oberoende av vem man talar med måste anpassas 

därefter. VD:n förklarar vidare att man bör “tala med bönder på bönders vis” (VD 

2016-12-19) och att de som inte känner till nomenklaturen blir sågade på nolltid. 

Verksamhetschefen beskriver metaforiskt “hon talade kärlekens språk men han kunde 

bara svenska” (Verksamhetschef 2016-12-13) och utvecklar att konversationer ofta 

handlar om samma angelägenhet men att parterna använder sig av olika vokabulär.  

 

VD:ns och verksamhetschefens tro på kommunikation kan ses i linje med Turners 

(1971) teori om att kommunikation blir ett medel för att utveckla ett speciellt sätt att tala 

för en specifik organisation. Organisationens professioner måste här se utöver sin 

profession för att kunna främja samarbetet mellan andra professioner exempelvis läkare 

till semiprofessioner det vill säga sjuksköterskor som Brante (2009) förklarar som ett 

typexempel. Vidare menar VD:n att han inte kan se att olika professioners sätt att tala 

skulle generera i något hinder för samarbete över yrkesgränserna. Chefläkaren tar som 

exempel de interprofessionella teamen och hur bra de fungerar. Alla har sin uppgift 

vilket även kräver ett bra samarbete där kommunikationen mellan yrkeskategorierna blir 

viktigt. Styrelseledamoten är däremot av annan åsikt och menar att professioner 

identifierar sig med en grupp som talar om saker på ett visst sätt vilket medför att det 

ibland kan förekomma svårigheter att kommunicera yrkeskategorier emellan. Trots att 

varje organisation utvecklar ett sätt att förstå varandra, bortom de professionella 

gränserna, menar verksamhetschefen att saker ibland låter som “ordsallad” 

(Verksamhetschef 2016-12-13) där metaforer används i ett försök att tydliggöra ett 

resonemang.  
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Intressant att poängtera är att vi vid flertalet intervjuer visade boken, Samtalsmetodik för 

alla professioner av Anders Engquist (2015) för respondenterna och frågade varför de 

tror sådan litteratur behövs. Gemensamt för respondenterna var att ingen kände till 

boken sedan tidigare men vårdenhetschefen berättade att hon nyligen gått kurs som 

behandlade ämnet. Sjuksköterskan var något skeptisk till boken och förklarade att 

kommunikationen ibland behöver anpassas. Undersköterskan förklarade att patienter 

ofta frågar undersköterskan om vad läkaren egentligen menade, vilket således tyder på 

att kommunikationen stundom bör förtydligas. Styrelseledamoten var positiv till boken 

och relaterade till när hon var VD och utvecklade att kommunikationen måste anpassas 

beroende på om man talar till politiker, styrelsen eller till professionerna. Läkaren 

förklarar att det funnits kommunikationsproblem inom sjukvården historiskt sätt men att 

det allt mer håller på att försvinna och att det är därför en sådan bok skrivs. Men varför 

publicerades då boken så sent som år 2015? 

 

Parker (2000) förklarar att för att skapa förståelse för det som diskuteras, är det viktigt 

att den som talar, talar utifrån en ram som organisationen förhåller sig till och är något 

som har utvecklats över tid. Hultin (2007) menar att den sociala och kulturella 

bakgrunden sätter tydliga spår i kommunikationen vilket vi följaktligen kan se vara del 

av anledningen till hur skillnader i kommunikationen mellan professioner uppstår. Den 

kommunikativa bakgrunden präglas således av normer återskapande under lång tid. Det 

är inte bara kommunikationen på det professionella planet som färgas av de olika 

professionernas bakgrunder, utan den mest basala kommunikationen kan försvåras 

genom ett annat vokabulär. Ulrich et al. (2004) förklarar att sjukhus kan uppfattas 

påfrestande både fysiskt och psykiskt. Vid observationen noterade vi hur jargongen i 

fikarummet kunde vara väldigt rak och rå men samtidigt humoristisk och hjärtlig 

anställda emellan, vilket vi kan se likt Turner (1971) återspeglar delar av den kultur vi 

fick ta del av. Vi noterade även under observationen att det dracks mycket kaffe vilket 

Smith och Stewart (2011) hävdar är vanligt förekommande inom organisationer då 

kaffet innehar en neutraliserande effekt där medlemmar kan mötas på en mer neutral 

plattform. Däremot såg vi att kaffet endast fungerade neutraliserande till en viss gräns 

då yrkeskategorierna ofta tog raster med de närmaste kollegorna och om det har att göra 

med schema eller var ett aktivt val kan endast spekuleras i. 
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Undersköterskan talar om att arbetet ofta präglas av ett stressat klimat där alla anställda 

har mycket att göra, vilket undersköterskan ibland upplever som att man lämnas själv. 

För att komma runt de problemen, som kan vara en faktor till att vårdkvaliteten får 

tummas på, påpekar undersköterskan att det är viktigt att det finns en kontinuerlig 

kommunikation för att hela tiden kunna förbättras. Ett resonemang vi tolkar likt 

Philipson (2004) som poängterar att kultur inte uppkommer på en gång, utan kräver ett 

kontinuerligt arbete, ser vi även att kommunikationen måste vårdas inom 

organisationen. Även Bakhtin (1981) talar om kommunikation som något reproduktivt 

som har blivit normer över hur individer talar med varandra. Det krävs således ett aktivt 

arbete för att hela tiden förbättras. Läkaren menar att det inte bara är mellan 

yrkeskategorier som kommunikationsproblem kan uppstå utan förklarar även att det är 

sättet läkare talar med varandra som kan vara problemet. Även verksamhetschefen 

menar att bara en sån sak som att tala hövligt med varandra är lika viktigt som att förstå 

varandra på det professionella planet. Alvesson (2012) påstår att sättet som individer 

uttrycker sig på, är starkt relaterat till hur kulturen kommer att utvecklas. Negativa 

uttryckssätt leder in kulturen på en negativ bana, likväl som de positiva uttrycken skapar 

en mer positiv stämning (Alvesson 2012). Att tala hövligt med varandra kan enligt 

verksamhetschefen betyda olika för olika individer och kan således vara påfrestande på 

kommunikationen i organisationen.  

 

Södersjukhusets strukturella uppbyggnad av flera professionella bakgrunder skapar 

onekligen skillnader mellan individers och professioners sätt att tala och förstå varandra, 

men kommunikationen måste ändå präglas av ett gemensamt mål. Det kräver att de 

anställda ständigt måste arbeta med hur kommunikationen ser ut och på vilket sätt man 

talar till varandra. Kommunikationen måste, trots olika subkulturer eller olika sätt att se 

på arbetet, fungera över gränser för att arbetet tydligt ska förstås av alla inblandade. 

Läkaren påstår att kommunikationen ofta är bra men menar att det precis som i andra 

situationer ibland uppstår friktion. Vårdenhetschefen uttrycker att det är viktigt att vara 

rak och tydlig i sin kommunikation, vilket är lika viktigt såväl som att de anställda är 

raka och tydliga gentemot vårdenhetschefen. Vidare menar vårdenhetschefen att det 

handlar om att lägga alla korten på bordet och tydligt förklara vad som kommer att 

hända. “Några ovänner får man ju på vägen men jag tycker inte det gör någonting om 

man är, om man vet att man är ute efter ett professionellt förhållningssätt” 

(Vårdenhetschef 2016-12-13). Som läkaren och vårdenhetschefen påstår finns det alltid 
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en viss svårighet i kommunikationen vilket inte på något sätt är unikt för Södersjukhuset 

utan handlar således om den mänskliga faktorn, där individer är olika och ser bland 

annat på kommunikation på olika sätt.  

 

Sjuksköterskan påtalade att organisationen behöver arbeta med gruppkänslan som ett 

kollektiv istället för att tillhörigheten ska begränsas till en avdelning, vilket bidrar till en 

segregerad kultur. Vidare menar sjuksköterskan att den uppdelade kulturen bottnar i 

tryggheten med sina kollegor på den enskilda avdelningen, där även en stor del av 

arbetsglädjen är arbetskamraterna. Vid observationen kunde vi se hur personalen 

stämplade in på sin respektive avdelning och lämnade nästintill aldrig avdelningen 

förrän det var dags att stämpla ut, “borta bra men hemma bäst!” (Fokusgrupp 2016-12-

15). Fokusgruppen diskuterade även att arbetet är tufft överlag och att det därför kan 

kännas betryggande att veta exakt hur och med vem arbetet utförs. Fokusgruppen 

påpekade även att det inte ser likadant ut på andra avdelningar vilket således kan skapa 

en osäkerhet och bli en onödig ansträngning den dagen. Fokusgruppen talade om att gå 

ON/OFF stage där de syftar till att de måste kunna blanda allvar och humor för att orka 

och menar vidare att skratta med kollegorna underlättar vardagen. Arbetsglädjen med 

kollegorna är även en känsla vi kan se går i linje med Lind och Hellström (1996) som i 

sin forskning identifierat att anställda inom vården gärna inte lämnar sin 

bekvämlighetszon. Likaså förklarar Alvesson (2015) att det inte är en slump att det kan 

upplevas som en svårighet att samarbeta över gränser som en anställd vanligtvis inte är 

van vid. På avdelningsnivå kan upplevelsen av kulturen således skilja sig genom att 

personalen känner sig främmande inför andra sätt att arbeta och inför personal som 

tillhör en annan avdelning vilket gör att arbetet istället blir förknippat med den specifika 

avdelningen eller de närmsta kollegorna.   

 

Vi frågade även respondenterna om de anser att kulturen på Södersjukhuset är så pass 

mogen att nya idéer kan spridas. Fokusgruppen talade om att personalen arbetar på olika 

avdelningar under sommaren vilket bidrar till att vissa idéer sprids. Chefläkaren är 

instämmande och förklarade att idéer sprids vilket även han själv arbetar med. Däremot 

tar ett annat mönster form vid verksamhetschefen som vill tro att Södersjukhuset har en 

kultur där idéer kan spridas men menar samtidigt att när det väl kommer upp intressanta 

idéer som kan skapa förändring, tar det många år innan det realiseras. Även 

Styrelseledamoten förklarade att “det finns en stor vilja och öppenhet men att man inte 
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alltid orkar” (Styrelseledamot 2016-12-15).  Vidare förklarade sjuksköterskan att 

avdelningarna har svårt att ta efter varandra och att det finns en viss konkurrens mellan 

avdelningar. VD:n trycker på att det är viktigt att individen inte håller fast vid sitt eget, 

utan att goda exempel lyfts men menar samtidigt att det inte bara är “copy paste” (VD 

2016-12-19). Svårigheten att sprida idéer indikerar på att man ser till sin egen vinning 

än till helhetens vilket Philipsson (2004) och Bang (1999) menar kan vara grunden för 

subkulturer.  

 

4.8 För patienten på sjukvårdens villkor 
Alvesson (2015) poängterar att organisationer i offentlig sektor tenderar att ägna mycket 

tid åt att formulera en värdegrund men att värdegrunden enbart uppfattas som 

standardiserade ord utan innebörd. Vidare framhåller Grey (2009) att organisationer 

använder likartade ord vilket Alvesson (2012) exemplifierar med “respekt för 

individen” och ett “kund- och marknadsorienterat” perspektiv. Intressant nog innehåller 

Södersjukhusets värdegrund det som Alvesson (2012) och Grey (2009) förklarade med 

standardiserade ord, “respekt för individen” och “patienten först” (se bilaga 2) vilket 

kan härledas till ett “kund- och marknadsorienterat” synsätt. Södersjukhusets 

värdegrund beskrivs vidare: 

 

“Vi vill leva upp till de nya förväntningarna och spelreglerna och fortsätta vara en 

framgångsrik vårdgivare. Ett gemensamt patientfokus och ett utvecklat samarbete 

mellan yrkeskategorier och över verksamhets- och specialitetsgränser är avgörande. I 

varje enskilt möte, i samarbetet kring patientens väg genom vården, i administrativa 

stödfunktioner och i undervisning och forskning måste patientnyttan alltid vara 

vägledande för oss alla. Var och ens kompetens och engagemang är förutsättningar för 

att lyckas. Tillsammans kan vi erbjuda välfungerande vårdflöden och ge den bästa 

tänkbara sjukvården. Omvärldens nya villkor och en ökad konkurrens ställer krav på att 

vi tydligt kan visa vad vi står för och vad vi erbjuder. Med ett gemensamt synsätt, där 

allt som görs på Södersjukhuset genomsyras av värdet för patienten, vill vi utgöra ett 

självklart vårdalternativ, nu och i framtiden. Detta gemensamma synsätt är vår 

värdegrund. Värdegrunden ska vi som medarbetare dagligen agera utifrån. För vi 

arbetar alla, oavsett yrkesroll: ”För patienten − med patienten”” (Södersjukhuset 

2013). 
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Värdegrunden skapades för drygt tio år sedan och i intervjun med styrelseledamoten 

som var VD vid tidpunkten, får vi reda på att värdegrunden utformades av 

verksamhetschefer som utgjordes av en yrkesprofession, läkare. Syftet enligt 

styrelseledamoten var att få alla professioner involverade för att värdegrunden skulle 

anses vara legitim och särskilt i läkargruppen. Styrelseledamoten förklarade att 

värdegrunden skapades internt och inte av någon inhyrd konsult då det skulle kunna 

riskera att värdegrunden endast blev en pappersprodukt att ställa i bokhyllan. Mintzberg 

(1989) menar att den strategiska ledningen ofta möter svårigheter när det kommer till att 

påverka den operativa kärnan till följd av professionernas färdigheter och expertis, 

vilket lämnar den strategiska ledningen till att fatta de övergripande besluten. Vi kan 

däremot se att ledningen medvetet lämnade över besluten om värdegrunden till den 

operativa kärnan, läkare, för att se till att värdegrunden förankrades. Att värdegrunden 

således överensstämmer med professionernas normer och värderingar kan därmed setts 

som förutsättningen för att värdegrunden skulle få genomslagskraft, vilket även går i 

linje med Alvehus (2012) teorier om professioners starka värderingar och vikten av att 

skapa legitimitet. 

 

“Doktorerna är lite svåra att få med sig, men doktorerna måste vara med för har man 

inte doktorerna på tåget så händer det ingenting” 

(Chefläkare 2016-12-19). 

 

Chefläkaren förklarar att värdegrunden fungerar som ett stöd i verksamheten vilket även 

verksamhetschefen påtalar och menar att Södersjukhusets organisationskultur bygger på 

värdegrunden vilket återspeglas i arbetet. En uppfattning som även vårdenhetschefen 

instämmer i och framhåller att det inte finns något viktigare än patienten. Sett till den 

operativa kärnan, det vill säga, läkare, sjuksköterska och undersköterska finns det en 

gemensam värdering som även kan sammanfattas för samtliga respondenter “Det mesta 

jag gör, gör jag för patienterna och för att de ska må bra och det är grunden till varför 

jag valt det här arbetet” (Undersköterska 2016-12-14). I den bemärkelsen kan vi se 

tendenser på att anställda ser arbetet som ett kall att hjälpa människor vilket 

Loxterkamp (2009) menar är vanligt inom professionsyrken. Sjuksköterskan menar 

däremot att andra intressen kan gå före patienten och på många vägar i vårdkedjan är 

kanske fokus mer på vad som ska göras än vem som ska behandlas. Sjuksköterskan 

menar vidare att ovilja hos läkarna har lett till att läkargruppen inte varit delaktiga i 
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arbetet med att arbeta mer personcentrerat. Ett förhållningssätt patienten borde få möta i 

alla kontakter med vården, men precis som Parsons (1939) argumenterar kan läkare se 

sjukdomar och diagnoser istället för personerna bakom patienterna. VD:n påpekar även 

att “Det är ofta för patienten på sjukvårdens villkor och det tycker jag är utmanande för 

det måste bli på patientens villkor” (VD 2016-12-19). Patientlagen som trädde i kraft år 

2014 har enligt VD:n inte riktigt kommit in i kulturen ännu, men ett steg i rätt riktning 

är att journalerna som tidigare ansågs tillhöra sjukvården nu äntligen blivit patientens 

egendom och inte längre ett redskap exklusivt för sjukvården. Vi anser därför att 

Loxterkamps (2009) resonemang om profession som ett kall går att analyseras ur 

ytterligare ett perspektiv då godheten i kallet kan komma att missbrukas och istället 

nyttjas för egen vinning. En professions beslut skulle således kunna skyddas bakom en 

medicinsk bedömning och att patientens bästa egentligen är för professionens bästa, 

men framställs ändå som legitimt.  

 

Värdegrunden bygger vidare på lean-principerna vilket innebär att göra rätt direkt och 

att undvika slöseri (se bilaga 2) för att effektivisera arbetet och är ett arbetssätt som kom 

som en våg i mitten av 00-talet. Grey (2009) argumenterar för att organisationer ofta 

anammar nya trender som benämns som patentlösningar för hur organisationer ska 

utvecklas. I dag tio år senare talar respondenterna fortfarande om lean i positiv 

bemärkelse med undantag hos en av respondenterna som uttrycker att “idéer kommer i 

vågor och lösningen anses till en början vara perfekt tills de testas och hittills har det 

inte dykt upp någon metod som varit överväldigande om man säger så” (Läkare 2016-

12-14). Vid observationen kunde vi däremot se att det fortfarande bedrivs ett aktivt 

lean-arbete där något vi fick lära oss var att handspriten alltid satt till höger och tvålen 

till vänster. Exemplet kan ses som något obetydligt i relation till organisationens syfte 

men däremot kan det generera i många vinster i form av en mer organiserad arbetsmiljö 

där tiden kan användas på rätt sätt. Vi kan följaktligen se att lean-arbetet inte nått ut till 

alla yrkeskategorier, vilket tyder på att ledningen inte lyckades övertyga, åtminstone 

den läkare vi var i kontakt med. Vi tolkar således att även om värdegrunden med lean-

principen implementerats av läkare, accepterades den ändå inte av den egna 

professionen. I det hänseendet kan vi se likheter i Alvessons (1993) resonemang om att 

kulturer växer fram beroende på mer eller mindre inflytelserika faktorer vilket gör dem 

svåra att påverka. Utifrån våra respondenter var inte alla påverkningsbara som Bang 

(1999) menar vilket även uttrycks av Grey (2009) som menar att svårigheten är att 
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lyckas implementera rätt kultur hos alla medlemmar, vilket om det lyckas skulle kunna 

minska slöseri och istället öka effektiviteten. 

 

Ett gemensamt förhållningssätt till arbetet kan enligt Alvesson (2012) vara avgörande 

för organisationens resultat vilket även Philipson (2004) är enig i och påtalar vikten av 

att de som arbetar i organisationen bör ha något gemensamt som förenar de anställda 

vilket kan vara en värdegrund. Vi kan däremot se att värdegrunden används på olika sätt 

av olika yrkeskategorier. Ledningen och cheferna använder den som ett verktyg för att 

förankra nya beslut och även för att avslå vissa ärenden med värdegrunden som referens 

medan den operativa kärnan har ett mer naturligt förhållningssätt till värdegrunden och 

använder den i den mån de vill eller i den mån det går.  

 

4.9 Djur, tidningsrubriker och 50 ord! 
Komplexa fenomen och komplexa organisationer är både svåra att översätta i ord och 

kan även bidra till en mångtydighet där organisationen uppfattas olika av olika individer 

(Alvesson 2015; Alvesson och Sveningsson 2016; Arikan och Enginoğlu 2016). För att 

komma runt komplexiteten kring både organisationskultur som fenomen och sjukhus 

som organisation, bad vi respondenterna beskriva Södersjukhuset som ett djur samt 

rubriksätta en löpsedel som skulle handla om Södersjukhuset. 

 

Undersköterskan förklarar Södersjukhuset som en elefant och utvecklar resonemanget 

att det ofta är mycket att göra och att arbetet inte alltid hinns med. Som svar på 

löpsedeln menar undersköterskan att journalister ofta visar en felaktig bild och använder 

ord som smuts och bakterier utan att de har någonting med vården att göra. 

Sjuksköterskan svarar utan att tveka “Brist på sjuksköterskor” och ser Södersjukhuset 

som en ko och utvecklar att patienten går igenom flera magar, det vill säga flera steg. 

Läkaren förklarar sjukhuset som ett rovdjur, som en styrka med hull och hår och 

kommer fram till att en tiger kan anses representera Södersjukhuset och att löpsedeln 

skulle lyda “Vårdkaos på SÖS”. Vårdenhetschefen följer samma linje som läkaren och 

specificerar rubriken “Arbetsbelastningen på akuten” och ser Södersjukhuset som en 

myrstack eller en jättemyra där alla sliter. Verksamhetschefen tolkar frågan om 

löpsedeln mer visionärt och vill att det ska stå “SÖS FoUUi-avdelning har öppnat” och 

är något hon arbetat för under en längre tid. Vidare ser verksamhetschefen 

Södersjukhuset som en trogen och snäll hund vilket även chefläkaren svarar och 
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definierar hunden som en trofast och stadig Sankt Bernhardshund som lunkar på. 

Vidare beskriver chefläkaren att löpsedeln skulle lyda “Sveriges ledande akutsjukhus 

med den högsta kvalitén”. VD:n ser Södersjukhuset som en stor icke glupsk snäll 

blåval, en jättemaskin som går året runt. VD:n hade även bara några dagar innan 

intervjutillfället figurerat i Svenska Dagbladet med en rubrik som löd “Väntetiderna 

växer på Södersjukhuset: “är extremt”” (Mellgren 2016). Vi påtalade detta och frågade 

istället vad han hade önskat att rubriken skulle säga och fick till svar “Södersjukhusets 

fantastiska utvecklingsarbete” men att den berättelsen tyvärr inte är medial. Slutligen 

svarade styrelseledamoten att rubriken skulle handla om akuten och att Södersjukhuset 

är som en papegoja där det krävs kontinuerlig kommunikation.  

 

Trost (2010) menar att enkla frågor kan ge komplexa svar och det vi fann intressant var 

att respondenterna kan ha svarat i linje med hur de själva arbetar och hur de ser på sin 

roll i organisationen, mer än att tala om organisationen som helhet. Parker (2000) 

förklarar att olika funktioner eller yrkeskategorier ser saker på olika sätt vilket kan 

tolkas som något “vi gör här” och “de gör där”. Vidare menar Alvesson (2015) att en 

närmare relation till arbetsuppgifterna och yrkeskategorin kan bli starkare än relationen 

till organisationen, vilket gör att organisationskulturen ses ur fler perspektiv än ur ett 

enhetligt perspektiv. Något som går parallellt med Abrahamsson och Andersens (2005) 

teorier om att det är inom de organisatoriska grupperna som subkulturer skapas. 

 

Trygghet, kontinuitet och ett fysiskt tungt arbete nära patienten kan ses representera 

undersköterskans arbetsuppgifter och tidningsrubriken tyder på en orolighet för negativ 

kritik om hygien vilket ligger nära undersköterskans dagliga arbete. Sjuksköterskan 

idisslar problemen, en sak i taget men blir aldrig riktigt klar och uttrycker en ängslan 

över sjuksköterskebristen vilket således påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö negativt. 

Viktig, stark och självbestämmande men ändå beroende av andras arbeten kan spegla 

läkarens yrkeskategori och tidningsrubriken kan tala mer för organisationens 

utmaningar än individens påverkan. Vid vårdenhetschefen börjar dock ett annat mönster 

ta form och svaret kommer i plural vilket kan tala om funktionerna i stort där alla bidrar 

till att få organisationens led att fungera, både upp och ned i vårdkedjan. 

Vårdenhetschefen kan därmed ses som en funktion som dels arbetar för sin 

vårdavdelning och dels för verksamhetsområdet. Vårdenhetschefen relaterar rubriken 

till akuten som är inflödet i organisationen vilket bekräftar vikten av ett samarbete i 
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vårdkedjan. Verksamhetschefen och chefläkaren är de respondenter som arbetat längst i 

organisationen och har båda valt hunden som representerar lojalitet och trygghet vilket 

vi kan anta att positionerna kräver för att skapa stabilitet i organisationen. 

Verksamhetschefens rubrik handlar om forskning och utveckling vilket är nära relaterat 

till positionen och respondentens intressen. Även chefläkarens svar om kvalitet speglar 

arbetsuppgifterna som bland annat innebär ett helikopterperspektiv med patienten i 

fokus. VD:n svarade världens största djur vilket kan ses gå i linje med arbetsuppgifterna 

om att representera helheten på Södersjukhuset vilket likt djuret är komplext, unikt och 

samtidigt svårt att uppfatta. Tidningsrubriken speglar det som VD:n tillsattes för att göra 

vilket var att ta kliven mot att bli Sveriges främsta akutsjukhus (Hellströmer 2012). 

Styrelseledamoten svarade i linje med en styrelseledamots arbetsuppgifter om att vara 

en kommunikatör mellan olika delar och att ständigt upprepa sig för att få delarna att 

förstå varandra. Styrelseledamoten svarade likt vårdenhetschefen att rubriken skulle 

handla om akuten och dess omfattning.  

 

Vi bad även respondenterna välja fem ord som beskriver Södersjukhuset idag och fem 

ord som beskriver Södersjukhusets framtid. Av de 50 orden kan vi utläsa att positiva ord 

som rolig, tålig och liv valdes för att beskriva Södersjukhuset idag tillsammans med 

negativa ord som opersonlig, skadad och trött vilket tyder på att det finns delade åsikter 

om hur Södersjukhuset fungerar. Det finns vidare en uppfattning att ord som förtroende, 

pålitlighet, transparens och ömtålig kommer att följa med Södersjukhuset in i framtiden 

vilket vi anser kan beskriva att det finns en viss skepticism hos vissa av respondenterna 

om hur utvecklingen kommer att fortlöpa. Vi ser slutligen att ord som ljus, glad, 

långvarig, säker och vinnare är ord som flertalet av respondenterna anser representera 

framtiden och vi kan därmed se övervägande tendenser till en optimistisk framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

61 

 

Respektabel Öppen Ljus Mörk Vänlig 

Förtroende Elak Stängd Glad Ledsen 

Rolig Tråkig Säker Blind Tydlig 

Otydlig Positiv Negativ Skratt Gråt 

Fest Stark Svag Kortvarig Liv 

Död Hoppfull Skadad Skakad Pålitlig 

Långvarig Ful Transparent Kärleksfull Svek 

Ondska Tålig Ömtålig Nonchalant Spontan 

Strikt Oroad Vinnare Förlorare Pigg 

Trött Personlig Opersonlig Rättvis Orättvis 

 

 

 

 

 

Kozan (2002) likställer kulturella skillnader mellan subkulturer i en organisation med 

nationella skillnader och menar således att likt två nationer som kommunicerar på olika 

språk kan olika subkulturer ha vitt skilda uppfattningar och synsätt. Vi kan likt Kozan 

(2002) se att det finns skillnader i synsätten mellan yrkeskategorierna men däremot kan 

vi även se hur yrkeskategorierna enas kring patienten men att vägen dit ser olika ut, 

vilket kan bottna i prioriteringar och revirtänk. Bang (1999) menar att när subkulturer 

enbart arbetar för sin egen vinning är det lätt att fokus tas från organisationens 

övergripande mål vilket skapas som ett resultat av skilda verklighetsuppfattningar 

mellan individerna i organisationen. Vi ser till skillnad från Bang (1999) att det däremot 

finns en gemensam uppfattning bland respondenterna, att arbeta för patienten. Men att 

uppfattningen om vad som är bäst för patienten skiljer sig åt vilket således går emot 

Kotter och Heskett (1992), Grey (2009) och Alvessons (2012) teorier om att en enad 

förståelse för målet kan öka samarbetet. 

 

 

 

 

 

= Södersjukhuset idag = Södersjukhusets framtid 
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5 Slutsats 
Vi kan förstå varför Jacques (1951), Allen och Kraft (1982), Hofstede (1990), O’Reilly 

och Chatman (1996), Philipson (2004), Schein (2010) och Alvesson och Sveningsson 

(2016) argumenterar för att organisationskultur sitter i väggarna och att kulturen är ett 

resultat av ett kollektivs föreställningar som utvecklats och stärkts i processer över tid. 

Vi är däremot mer benägna att i enlighet med Bang (1999), Lok et al. (2005) och Martin 

et al. (2006), se att subkulturerna är organisationskulturens verktyg. Vi har genom 

denna studie fått en ny insikt i att individer i första hand relaterar organisationskulturen 

till sig själva och att det kan vara individers sätt att uppfatta sin plats i organisationen. 

Organisationskultur blir således något som var och en förhåller sig till utifrån sin egen 

referensram och att den enskilda professionen, arbetsuppgiften, enheten, 

verksamhetsområdet eller sjukhuset återspeglar sättet att se på kulturen.   

 

Vi förstod emellertid att även om respondenterna relaterar kulturen till sig själva och 

arbetar utifrån olika förutsättningar finns det ändå något som enar dem, målet för 

patienten, vilket indirekt talar för en enad organisationskultur. Det innebär således att vi 

inte kan bortse från kollektivets påverkan helt, då individers åsikter och sätt att göra 

saker på framkommer i relation till andra individer. Samtidigt förstod vi att vägen till 

målet kunde ta olika riktningar även om patientsäkerheten aldrig skulle äventyras, vilket 

i sin tur leder till långa och tidsödande omvägar, att det redan tunga arbetet blir tyngre 

och att relationerna mellan yrkeskategorierna kan komma att äventyras. Vi anser att det 

är effekten av personalens arbete som värderas i patientens ögon, och inte direkt hur 

läkande-processen går. Vi ser samtidigt att yrkeskategorierna värderar processen där 

även relationerna mellan yrkeskategorierna blir av vikt för att tillsammans få en enad 

förståelse för hur vägen till patienten ska se ut och att det är det som kan göra sjukhuset 

framgångsrikt och redo för framtiden. Vi anser att det behövs en balans mellan vård och 

personalpolitik då det är minst lika viktigt att ha kompetent personal för att få friska 

patienter, varför vaccineras annars vårdpersonalen först? Södersjukhuset håller på att 

anpassa sig efter tillgång men inte efter efterfrågan och vi anser därför att pendeln bör 

svänga och framhålla personalen och deras arbetsmiljö i större utsträckning. I det 

underläge som Södersjukhuset i dagsläget befinner sig i, kan det vara svårt att tillämpa 

“för patienten - med patienten” vilket är något som vi anser bör prioriteras om till “med 

personalen - för patienten” vilket även går i linje med de interprofessionella teamen om 

ett arbete tillsammans.  
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I studien visade det sig att Södersjukhusets mest framgångsrika förbättrings- och 

utvecklingsarbeten varit interprofessionella. Däremot identifierade vi att 

ledningsgruppen inte är interprofessionell utan utgörs idag enbart av läkare, vilket vi 

således uppfattar som att det bästa förbättringsarbetet inte kan genomföras i och med 

uteslutandet av de andra yrkeskategorierna. Vi ser att precis som patienten inte kan bli 

frisk av endast en yrkeskategori kan inte heller Södersjukhuset använda sin fulla 

potential. Vi menar således att ett bredare perspektiv som ett interprofessionellt arbete 

har, är en viktig del i utvecklingsarbetet. Vi föreslår därför att sjukhusets alla 

yrkeskategorier bör representeras i ledningsgruppen då det kan öka förtroendet och 

möjliggöra en djupare förståelse för varandra och skapa kultur som fler kan förstå och 

relatera till, oavsett yrkeskategori. I Stockholms Läns Landsting är strukturerna 

likartade vilket vi anser är otidsenligt som snarare hindrar utvecklingen än för den 

vidare. De redan institutionaliserade normerna förstärks ytterligare vilket fungerar 

bakåtsträvande i den bemärkelsen att samma antaganden och värderingar fortsätter att 

reproduceras. En interprofessionell ledningsgrupp bjuder istället indirekt in 

organisationens yrkeskategorier där de kan känna sig lika värdefulla för organisationen, 

något vi identifierat att alla inte gör idag. Vi har sett att de anställda arbetar på sin 

“enskilda ö”, att avdelningar benämns som “vi och dem” och att personalen känner 

störst samhörighet till sin yrkeskategori samt att organisationskultur i första hand 

relateras till den individuella referensramen.  

 

Att individer har svårt att uppfatta helheten kan vara på grund av sjukhusets komplexitet 

men även av kulturens komplexitet. Vår tolkning är att organisationskultur grundar sig i 

individen men påverkas samtidigt av organisationens institutionaliserade karaktär, som 

håller hårt i det som är och upplevs främmande för det som kan skapa förändring. “Kris 

inom vården” ger över 2,1 miljoner sökträffar vilket talar för hur aktuellt ämnet är och 

att som sjuksköterskestudent inte känna till förutsättningarna om arbetsbelastning, 

arbetsuppgifter och lön vore snudd på naivt med tanke på dess mediala och politiska 

spridning. Studenterna blir även tidigt introducerade för arbetsuppgifterna i 

utbildningen genom återkommande praktik. Vi vill argumentera för att vi anser att 

arbetsbelastning, arbetsuppgifter och lön endast är tre parametrar som går att bryta ut ur 

kulturen och som kan konkretiseras. Vi tror även att det finns ytterligare skäl som ligger 

inbäddade i kulturen men att det är få som är så konkreta att de kan mätas vilket gör 
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dessa tre parametrar enklare att plocka ut och peka på som direkta orsaker, vilket vi tror 

sker omedvetet.  

 

Vi kan förstå att yrkeskategorierna ser sitt arbete som ett kall men att det däremot endast 

går till en viss gräns. När anställda måste börja göra avkall på sitt privata liv för arbetets 

skull, blir det högre syftet inte lika viktigt. Att inte få tillbaka den mängd som de 

anställda ger till organisationen, kan leda till en nedåtgående spiral av en bristande 

motivation för arbetet, där varken arbetskamrater eller lönens betydelse kan stävja 

nyanställningar och snabba uppsägningar. Södersjukhuset behöver återhämta sig och 

växa professionellt istället för produktivt som nu blivit kontraproduktivt i det 

hänseendet att personalen går på knäna och att arbetet måste hinnas med trots att 

resurser inte finns. Den höga personalomsättningen leder till en utmattning hos de som 

stannar kvar då arbetsbelastningen ökar ytterligare på grund av ständigt oerfaren 

personal där kulturen inte kan möta upp de nyexaminerade. Det kan i sin tur leda till att 

kulturen förändras negativt av uttröttad, erfaren personal vilket skapar ett moment 22. 

Kultur odlas när människor arbetat länge i en organisation, vilket således gör att 

kulturen inte är påverkningsbar i lika stor utsträckning genom enskilda individer som 

kommer in i organisationen men som bara stannar ett kort tag. Kan det således innebära 

att sättet Södersjukhuset gör saker på definieras av de som alltid stannat kvar?  Vi tror 

att studiens implikationer kan öppna upp för nya perspektiv och leda till en större 

förståelse för hur sjukhus kan arbeta med organisationskultur, inte bara på 

Södersjukhuset och i Stockholm utan även till andra sjukhus i Sverige då problemen 

återfinns på nationell nivå.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att forskning som berör fenomenet organisationskultur applicerat på sjukhus är 

av vikt att genomföra på grund av begränsad forskning och således även begränsad 

förståelse inom ämnet. Om tio år förväntas Sveriges befolkning ha ökat med över en 

miljon invånare vilket ställer höga krav på långsiktiga och hållbara sjukhus. Det innebär 

således att det finns ett stort behov av att skapa professionell stabil sjukvård och vidta 

åtgärder för att snabbare kunna organisera sig och riva hierarkier. Vi föreslår därför att 

vidare forskning bör tillsätta interprofessionella fokusgrupper med ett tydligt uppdrag 

för att öka förståelsen, stärka relationer och optimera arbetet, vilket kan leda till att 

vägen till patienten blir lättare.  
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Bilaga 2 Södersjukhusets Verksamhetsplan 2017 
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VI 

Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Tema: Organisationskultur 

 

 Hur länge har du varit anställd på Södersjukhuset och arbetat inom den 

befattningen du har idag? 

 

 Har du haft arbetat på något annat sjukhus?  

o I så fall, hur skiljer sig dessa anställningar från den du har idag? 

 

 Om du skulle försöka sätta fingret på Södersjukhusets organisationskultur, hur 

skulle du förklara den? 

 

 Hur tror du man på bästa sätt kan påverka kultur/människors förhållningssätt till 

sitt arbete? 

 

 Vad anser du är Södersjukhusets mest betydelsefulla värderingar/del i 

värdegrund? 

o Kan du identifiera dig med de värderingarna? 

 

 Hur förmedlas gemensamma värderingar ut i verksamheten? 

 

 Hur påverkar Södersjukhusets värdegrund det sätt du arbetar på?  

o Bör andra viktiga ledord finnas med? 

 

 Hur gör ni för att leva upp till “patienten först” i alla beslut? 

 

 Vi har hört talas om att det finns en SÖS-anda bland arbetstagare och något som 

heter SÖS-hatten hos chefer. Kan du berätta vad det är för något? 

o Används de på rätt sätt för att utveckla kulturen? 

 

 Hur ser möjligheterna ut för dig att påverka vad som händer i organisationen? 

 

 Byggnader och inredning kan vara talande för hur organisationskulturen ser ut, 

hur ser du på att man kan se skillnader på kultur genom fysisk miljö? 

 

 Vi har läst att “I den senaste medarbetarundersökningen ville hela tre av fyra 

anställda rekommendera sjukhuset som arbetsplats!” vilket betyder att 25 % inte 

skulle rekommendera SÖS som arbetsplats. Vad tror du att det kan bero på? 

 

 Södersjukhuset har ett återkommande mål om att behålla sjuksköterskorna i mer 

än 24 månader. Hur kommer det sig att sjuksköterskorna inte vill stanna kvar 

tror du? 

 

 Hur arbetar ni för att sjuksköterskorna ska stanna kvar? 

 

 Vad vill ni förmedla för organisationskultur till blivande personal? 

 

 Föreställ dig att du en morgon går ut för att hämta tidningen och du ser att 

Södersjukhuset är på första sidan, hur lyder rubriken?/Om du fick önska, vad 

hade rubriken varit? 

 



  
 

VII 

 Om Södersjukhuset skulle vara ett djur, vilket djur skulle det vara då? 

 

Tema: Professioner 

 

 Hur ser inskolningsprocessen ut när nyanställda kommer till organisationen? 

 

 Vad är den svåraste utmaningen med att leda dina medarbetare? 

 

 Hur ser du på att upprätthållandet av legitimitet bland de olika professionerna 

kan bidra till en ineffektivisering? Det vill säga, att legitimiteten om vem som 

ska göra vad, blir viktigare än patientnyttan? 

 

 Vi har sett att det publicerades en bok år 2015 om hur man talar till professioner, 

varför tror du att det finns ett behov för en sådan bok? 

 

 Vilken yrkeskategori känner du störst samhörighet med utöver din profession? 

 

Tema: Subkulturer 

 

 Kan du beskriva förhållandet mellan de olika;  

 sjukhusen/verksamhetsområden/sektionerna/enheterna/avdelningarna?  
 

 Finns det informella grupperingar på Södersjukhuset? 

o Om ja, kan du se att kulturen i olika yrkeskategorier/avdelningar skiljer 

sig? 

 

 Vi har läst att ni arbetar med interprofessionella team för att öka integreringen 

mellan yrkeskategorierna, hur ser du på arbetsklimatet mellan olika 

yrkeskategorier? 

 

 Hur ser du på att hierarkier kan vara ett hinder för det interprofessionella 

arbetet? 

 

 Hur stödjer organisationen samarbetet mellan olika yrkeskategorier? 

 

 Kan man få dessa sjukhus/verksamhetsområden/sektioner/enheter att dela 

värderingar? 

 

 Är kulturen på Södersjukhuset så mogen att man kan lära av varandra? 

Exempelvis om en avdelning kommer på en ny ide, sprids idén över till andra? 

 

 Hur viktigt är ledarskapet när det kommer till organisationskulturen? 

 

 Hur ser du på att vid behov hjälpa till på andra avdelningar?  
 

 Om det uppstår konflikter mellan yrkeskategorierna vad handlar då konflikterna 

om? 

 

 Vad är det som gör att du fortfarande arbetar här på Södersjukhuset? 

 

 



  
 

VIII 

Markera fem ord som beskriver Södersjukhuset idag med blå penna. 
  
Markera fem ord som beskriver Södersjukhusets framtid med rosa penna. 

Respektabel Öppen Ljus Mörk Vänlig 

Förtroende Elak Stängd Glad Ledsen 

Rolig Tråkig Säker Blind Tydlig 

Otydlig Positiv Negativ Skratt Gråt 

Fest Stark Svag Kortvarig Liv 

Död Hoppfull Skadad Skakad Pålitlig 

Långvarig Ful Transparent Kärleksfull Svek 

Ondska Tålig Ömtålig Nonchalant Spontan 

Strikt Oroad Vinnare Förlorare Pigg 

Trött Personlig Opersonlig Rättvis Orättvis 

 

  



  
 

IX 

Bilaga 4 Fokusgruppsguide 
 

 I Södersjukhusets värdegrund finns ett starkt patientfokus där alla oavsett 

yrkeskategori ska arbeta för patienten-med patienten. Kan ni identifiera er med 

det? 

 

 Finns det någon situation där man inte ska eller kan använda sig av 

värdegrunden? 

 

 I vilken utsträckning arbetar ni i interprofessionella team? 

o Ökar det integreringen mellan yrkeskategorierna? 

o Hur ser ni på arbetsklimatet mellan olika yrkeskategorier?   
 

 Om det uppstår några konflikter mellan er i arbetsgruppen, vad handlar de om 

då? 

 

 Vad tror ni det beror på att sjuksköterskorna inte vill stanna kvar och arbeta på 

Södersjukhuset? 

 Hur ser ni på möjligheten att påverka vad som händer i organisationen?  
 

 Nu när vi har varit här några dagar, har vi sett att det kokas väldigt mycket kaffe. 

Upplever ni att det är ett sätt att komma närmare varandra? 

 

 Finns det några informella grupperingar på Södersjukhuset? 

 Om ja, kan ni se att kulturen i er yrkeskategori skiljer sig från övrig?  
 

 Upplever ni att det finns en “vi och dem” - känsla? Exempelvis yrkeskategorier, 

avdelningar?  
 

 Vad är det som särskiljer Södersjukhuset från andra sjukhus?    
 

 Anta att ni kommer på ett nytt sätt att effektivisera arbetet här på avdelningen, 

tas de upp av andra avdelningar? 

o Tar ni upp saker från andra?  
 

 Om ni var och en skulle beskriva Södersjukhuset som ett djur? Vad är det för 

djur?  
 

 

 


